
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 
  Az élménypedagógia alapjai – hatékony szociális kompetenciafejlesztés formális, nem 

formális és informális tanulási helyzetekben 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 9/81/2018 

 

1.3. A továbbképzési program  

 adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/3862/2018 

 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 

 Paamon Oktatási és Szolgáltató Bt. 
 

2.2. A szervező székhelye 

 Irányítószám:  2 3  6  6  Helység: Kakucs 

 Utca, házszám: Derényi Lajos u. 3. 

 Telefon: +3630 982 3322 Fax: ……………………………… 

 E-mail cím: banyai.sandor@kalandokesalmok.hu 
 
 
3. AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

3.1.  Általános jellemzők 

3.1.1. A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1 

2021. január 1.–2021. december 31.  

3.1.2. A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására/szervezésére? 

9 

3.1.3. A vizsgált időszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen? 

125 

 

1 Kérjük, adja meg a vizsgált időszak kezdetét és végét! 



3.2.  A továbbképzési program tartalmát érintő információk 2 

3.2.1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az  

elvárásoknak? 1 2 3 4 5 

”Első ilyen képzésem révén, tökéletesen megfelelt az elvárásaimnak, talán túl is mutatott 
rajtuk, úgy érzem megkaptam a megfelelő alapokat.” 
” Azt kaptam, amit vártam, aktív tevékenykedtetés. Gyakorlati részre fektetve a hangsúlyt. 
Igazi élménypedagógiai megtapasztalás.” 
”A képzés minden elvárásomat felülmúlta. Kissé szkeptikusan álltam hozzá az elején, hogy 
mégis milyen lehet egy élménypedagógiai képzést online, virtuális felületen megtartani, de 
így utólag nagyon örülök, hogy nem tántorított el ez a gondolat, mivel bebizonyosodott: meg 
lehet, és nagyon is jól.” 

átlag eredmény: 4,72  (két tizedes jegyig számolva)  

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

” Első ilyen képzésem volt, számomra minden új volt.” 
”Nem volt teljesen új sok információ, de az élménypedagógia oldaláról most hallottam 
először.” 
” Már korábban voltam hasonló képzésen, de ez sok újat adott.” 
”Szinte az összes játék újdonság volt számomra, ezeket a későbbiekben biztosan tudom 
majd alkalmazni.” 
”Sok jó ötlet. Lelkesítő irány. Talán ha időben két alkalom lenne, lehetne próbálgatni, 
segítene leülepedni, megemészteni az új információt, az újra játszhatóság itt is jó lenne.” 

átlag eredmény: 4,61  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

”Az ismertetett játékokat, azokat is, amelyeket személyesen el lehet játszani, viszont 
elmondhatatlanul örülök az online téren megismert oldalaknak, alkalmazásoknak is, mivel a 
jelenlegi helyzetben sokszor kell virtuális találkozókat tartanom, és a bemutatott platformok 
valódi mentőövet jelentenek számomra.” 
” Az Etikettet, a szociális kompetenciákat, a foglalkozások megtervezését.” 
”A módszert, amit megismerhettem. Később, a munkámban is csapatban kell dolgozzak, ott 
is jól fog jönni, illetve mikor gyerekekkel foglalkozom, akkor is hasznos lesz ez a sok tudás.” 

átlag eredmény: 4,83  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

 

2 A 3.2. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek 
összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-
ös a legjobb! 



”Új szemlélettel és sok új módszerrel ismerkedtem meg.” 
” Hasonló módszerekkel dolgozom már, de itt is nagyon jó ötleteket kaptam.” 
”Úgy gondolom, hogy megfelelő támogatást kaptam, külön köszönet a jelzésekre adott gyors 
reagálásért.” 
”Az élménypedagógia alapjait megpróbálom a saját (sport) területen felhasználni, kiegészítő 
tevékenységnek.” 

átlag eredmény: 4,59  (két tizedes jegyig számolva) 

 
 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

„Azért jelöltem az 5-ös pontot, mert igazából könnyen ment, és teljes mértékben megkaptam 
a szükséges tudást a vázlat megírásához, mégis volt benne kihívás, és ezt nagyon nagyra 
értékelem.” 
”Erre több időt is szánhattunk volna, de végül is meg tudtam csinálni.” 
„Sok játékot kipróbáltunk, át is beszéltük a foglalkozás vázlat készítésének szempontjait, 
számomra nem maradt nyitott kérdés ebben.” 

átlag eredmény: 4,59  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

 “Gördülékeny, alapos, profi.” 

átlag eredmény: 4,59  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.7. Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k)  

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

”Közvetlen hangvétele, szakértelme és lehengerlő stílusa miatt is élveztem a képzést elejétől 
a végéig.” 
”Az oktató tapasztalt, profi, felkészült volt, aki minden helyzetben jól reagált, nem hagyta 
kicsúszni a kezéből az irányítást, de tette ezt maximálisan barátságosan. Ráadásul 
megfelelve az online képzés kihívásainak. Gratulálok!” 
”Kiváló szakember. Respect!!!” 

átlag eredmény: 4,83  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.3.  A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai3 

3.3.1. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,  

segédletek, kötelező irodalom? 1 2 3 4 5 

 
3
 A 3.3. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek 

összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-
ös a legjobb! 



“A terem nem alkalmas kötéltechnikára, akkor olyan helyre kell szervezni, ahol lehet. Egy 
alcatraz nagyon hiányzott innen.” 

”Az online tér által kialakított helyzetben nem mindig volt lehetőségem elmondani a saját 
véleményemet, gondolatomat egy csoportos tevékenység során. Aztán egy idő után azt 
éreztem, hogy talán nem is olyan fontos a véleményem ennyi szuper kreatív szakember 
között. Szerencsére hamar vissza tudtam rázódni ebből az állapotból, és elmondani a 
gondolataimat.” 
átlag eredmény: 4,41  (két tizedes jegyig számolva) 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

“Már a kezdetektől fogva minden részletről kaptam értesítést e-mailben, amely tömör volt, 
pontos és lényegretörő. Véleményem szerint a felhívás is magába foglalt mindent, amire 
szükség volt a program lebonyolítását és tartalmát illetően.” 
“Részletekre figyelmes, egyértelmű, korrekt, időben érkezett minden információ.” 
”Az előzetes tájékoztató minden információt tartalmazott, amennyiben felmerült bármilyen 
kérdés az adott elérhetőségeken megkaptam a választ.” 
„Érzékelhető volt, hogy előre pontosan megtervezett feladatok voltak, minden eszköz a 
helyén volt, elő volt készítve minden, amire szükség volt a képzés során.” 
„Összehangolás profi szervezettséget tapasztaltam.” 
” Magának a 3 napnak olyan menete volt, hogy nem éreztem 1 perc üresjáratot sem. Nekem 
végig koncentrálnom kellett.” 
 
átlag eredmény: 4,88  (két tizedes jegyig számolva) 

  

 

Dátum: 2022. február 16. 

 
     

 


