
 

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 

2022. január 1.–2022. december 31.  

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

12 

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

206 

                                                           
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 

’’Azt gondoltam, hogy nem nagyon fog túl sok újat adni nekem a képzés, ehhez képest óriási 

meglepetést kaptam. Három olyan napot, ahol rengeteget tanultam, mind emberileg, mind 

szakmailag, mind kapcsolatok terén. Ahogy a záró körben is mondtam, bennem nagyon sok 

minden összeállít kerek egésszé, ami eddig keszekuszán mozgott.’’ 

’’Elképzelhetetlen volt számomra 24 emberrel egy ilyen színvonalú képzés megtartása. 

Többet kaptam, mint amire számítottam.’’ 

’’Két elvárásom volt, tanulni és kizökkeni kicsit a hétköznapokból, mind a kettő teljesült. 

Köszönöm!’’ 

átlag eredmény: 4,82  (két tizedes jegyig számolva)  

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

‘’Számomra minden újszerű volt, mivel ezt a fajta megközelítést még nem volt alkalmam 

megtapasztalni.’’ 

‘’A képzés több területe már ismerős volt számomra, viszont új háttértudást kaptam, új 

összekötő elemeket a "képzési kirakósomba". Továbbá a játék ötletek is bővültek. 

Köszönöm!’’ 

’’Nekem minden feladat, elméleti rész új volt. Nem ezen a területen vagyok. De nagyon 

hasznos volt. Én is sokat fejlődtem, és ez is egy fontos lépés.’’ 

’’Használom az élménypedagógiát, de ez a képzés most elmélyítette a tudásomat.’’ 

átlag eredmény: 4,68  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 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! 



’’Nem gondoltam volna, hogy gyakorlatias lesz, azt hittem elméleti síkon fog menni.” 

’’ Játszani, feltöltődni jöttem. Így is lett, de emellett erős alapokat kaptam az elméleti részből, 

önismereti tapasztalatot szereztem.’’ 

’’Nagyban hasznosítani tudom az osztályom szociális képességeinek fejlesztése érdekében 

mindent, amit ki merek próbálni.’’ 

‘’A munkahelyemen is befogom építeni a dolgokat. Illetve az életembe is befogom építeni, 

hogy sokkal nyíltabban kell kommunikálni, és bátrabban.’’ 

’’A sokszínűség, a feladatok több variációban való bemutatása és kipróbálása. A 
gyakorlatorientáltság.’’ 

átlag eredmény: 4,84  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

‘’Mind feladatok, mind módszertan, mind a tréner személye, a program felépítése szuper 

volt.’’ 

‘’Minél többet szerettem volna tanulni a módszerről, és a legjobban tapasztalat által lehet.’’ 

’’Sok rádöbbenésem volt, ezek a rádöbbenések sokat segítettek abban, hogy másképp 

nézzek a játékra, mint módszerre.’’ 

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

 



 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

’’Szerintem minden elvárás világosan meg lett fogalmazva, és egyértelmű volt.’’ 

’’Egyértelmű, pontos instrukciókat kaptam.’’ 

‘’Nagyon alapos és világos tájékoztatást kaptam arra vonatkozóan, hogyan kell a 

foglalkozásvázlatot elkészíteni.’’ 

 

’’Mindent megtanultam ahhoz, hogy foglalkozás vázlatot írjak.’’ 

 

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

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

’’Olyan sok segítséget kaptam, hogy nem okozott gondot, csak a saját izgatottságom 

nehezített.’’ 

’’Talán ezt vártam végig, hogy kipróbáljam, és visszajelzést kapjak felőle. Szuper, hogy ezt 

megtehettük.’’ 

 átlag eredmény: 4,57  (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

‘’Nagyszerű oktató, a személyisége, a kisugárzása, a tudása, tapasztalatai mind kellettek 

ahhoz, hogy ez a képzés ilyen eredményes legyen.” 

’’Teljesen hiteles, szinte ösztönösnek tűnő működés.’’ 

’’Inspiráló. Magával ragadó, nagy tudású szakember.’’ 

’’Rendkívül felkészült, mind a szakmai tudás területén, mind az ismeretek átadása területén. 

Ritkán tapasztalok ilyen profi munkát. Köszönöm.” 

átlag eredmény: 4,93  (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 

‘’ Gördülékenyen zajlott minden, ez tetszett.” 

‘’24 fő esetén esetleg egy nagyobb terem szervezése segítette volna a trénert is és a 

résztvevőket is.’’ 

‘’Szépen felépített képzés volt, az egyszerűbb gyakorlatoktól a bonyolultabbakig.’’ 

 

átlag eredmény: 4,57  (két tizedes jegyig számolva) 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

’’Nagyon precíz és pontosan átgondolt volt minden egyes nap.’’  

’’Én azt éreztem, hogy van egy biztos háttere ennek a képzésnek, áll mögötte egy csapat, és 

nem kell semmivel különösebben problémázni. Köszi, hogy volt kis házi büfé, megmentett 

párszor!’’ 

‘’Teljesen korrektül tudtam a szükséges infókat, és nagyon megnyugtatóan kedves leveleket 

kaptam.’’ 

‘’Minden jól szervezett volt. Helyszín tökéletes.’’ 

 

átlag eredmény: 4,86  (két tizedes jegyig számolva) 

  

 

Dátum: 2023. február 20. 

 
     

 

                                                           
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! 


