
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 
 A komfortzónán túl – haladó szintű élménypedagógiai képzés gyerekek, fiatalok és 

felnőttek szociális kompetenciáinak hosszútávú fejlesztésére 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 engedélyének száma 
(az elfogadó határozaton szereplő szám) 51/4/2020 

 

1.3. A továbbképzési program  

 adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/4969/2020 

 

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? 

2 

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

20 

 

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 

”Profi szakemberektől akartam tanulni egy motivált csapatban. Ez teljesült.” 

„Többet is kaptam, mint amennyit vártam.” 

„Egy adott pontot olyan szintre jutottunk, ami nem is volt az elvárásaim között. Meglepődtem, 

hogy az önismeretem is fejlődik.” 

átlag eredmény:  4,78 (két tizedes jegyig számolva)  

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

”Az alapképzésen megismerkedtem néhány fogalommal, most pedig mélyebb ismeretekhez 

jutottam, valamint szélesebb perspektívából kaptam rálátást az alkalmazhatóságra.” 

”Voltak számomra ismerős információk, amiket érdemes volt átismételnem.” 

”A játékok voltak újak, izgalmas volt, hogy ismeretlen emberekkel dolgoztam együtt. Jó volt 

megtapasztalni, ahogyan az alkalmazás kicsúcsosodik egy-egy foglalkozás végén.” 

átlag eredmény: 4,67 (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

”A szociális kompetenciák fejlesztését szem előtt tartó foglalkozásvázlat készítését, 

egységes struktúrában megtervezve; valamint foglalkozás-vezetésnél a szabályok pontos 

ismertetése, ebben is rendszerszemléletet alkalmazva.” 

„A saját foglalkozástartás közben szerzett tapasztalatokat, élményeket, érzéseket.” 

„Az időtartásra való odafigyelést, az alkalmazásra való odafigyelést és a facilitátori 

magatartásra való odafigyelést.” 

átlag eredmény: 4,62 (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

“Elkerülhetetlen, hogy ne ismerjünk egy-egy módszert egy ilyen képzésen, de az ismert 

módszerek is megújulást hoztak.” 

 

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

 

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! 



 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

”Minden szükséges tudást megkaptam a vázlat megírásához.” 
„Egy hét után is könnyű volt felidézni az általunk kidolgozott és levezetett foglalkozást.” 

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

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

’’Rendkívül motiválóak voltak; az információ-átadás sikeres volt, a tanulási folyamat nem csak 
biztosított volt, de bátorítást kaptam a folyamatos fejlődésre is - nem csupán a képzés idejére, 
hanem hosszú távon egyaránt.” 

“Ha merült fel kérdésem, azt is bátran feltehettem.” 

átlag eredmény: 4,71 (két tizedes jegyig számolva) 

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

munkáját, szaktudását? 
1 2 3 4 5 

“Nagyon kellemes (baráti) légkört teremtettek első perctől fogva, biztonságban éreztem 

magam, és nyugodtnak.” 

”Köszönöm a nekünk szánt figyelmet. Nagyon élveztem a jelen lévő humort :)” 

”Nagyon szeretem, hogy személyközpontú én és empatikusan vezetik és fogalmazzák meg a 

véleményüket. Mindig építő a kritika!” 

átlag eredmény: 4,95(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 

’’Teljesen elhagyható, de javasolnék egy "sarkot" a nagyobb szünetekre, ahol pár darab 
plédet leterítve vízszintbe helyezheti magát az ember, hogy változtathassunk néha a 
testhelyzetünkön.” 
”A helyszín is megfelelő volt, kivéve a meleget :)” 
 

átlag eredmény: 4,5 (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 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! 



“Minden lényegi információ időben eljutott hozzám.” 

“A képzés felépítése, tagoltsága, logikai sorrendje abszolút tökéletes volt.” 

”Jól megtervezett és felépített volt az egész.” 

 
átlag eredmény: 4,85 (két tizedes jegyig számolva) 

 

Dátum: 2022. február 16.  
 
   


