
 

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/4967/2020 

 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 

 BMB 994 Oktatási Tanácsadó 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? 

2 

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

39 

                                                           
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 

“Sok játékot és feldolgozási lehetőséget vártam, ezt kaptam.” 

„Az előzetes elvárásaimnak megfelelt. Sok új játékot tanultam, és igyekeztem korlátaim 
átlépni.” 

’’Már az első óra után tudtam, hogy egy hatalmas élményben lesz részem.’’ 

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

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

’’Sok olyan játék volt, amit érdekesnek és ötletesnek tartok és alkalmazni is fogom órákon.’’ 

’’Újszerű volt, valóban jó lenne alkalmazni az oktatási folyamatban.’’ 

’’Számomra szinte minden az újdonság erejével hatott.’’ 

átlag eredmény: 4,69  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

“Nagyon sok jó ötletet kaptunk, de még le kell tisztázni magamban a tapasztaltakat és át kell 

alakítanom őket  a tantárgyaimhoz.” 

’’Bizonyos csoportos feladatokat, energetizáló játékokat, órai körülmények között is jobban 
fogok építeni a szociális kompetenciák fejlesztésére.” 
 
“Biztosan fogom hasznosítani a képzésen tanultakat terveim szerint osztályfőnöki órákon.” 

’’Jó és megvalósítható játékokat tanultunk, amiket a gyerekekkel való foglalkozások során 
használhatunk, és közben mi is felhőtlenül, jókedvvel játszottunk, ötleteltünk, megbeszéltük 
a feladatokat.’’ 

átlag eredmény: 4,79  (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! 



“Néhány módszert már ismeretem, de jó volt feleleveníteni az ismereteket.” 

’’Az egyetemi képzésen ilyen módszerekkel nem találkoztam! Sok új ismerettel 
gazdagodtam.’’ 

átlag eredmény: 4,64  (két tizedes jegyig számolva) 

 



 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

“Nem okozott túlzott nehézséget, de az átgondolás időigényesebb volt.” 

“Az oktató átadott minden elméleti és gyakorlati ismeretet.” 

’’Úgy érzem, megkaptam minden szükséges tudást, információt a foglalkozásvázlat 
megírásához.’’ 
 

átlag eredmény: 4,74  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

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

megtehettük.’’ 

’’Tökéletes felkészítést, támogatást, megfelelő mennyiségű tudás anyagot kaptam.’’  
 
 átlag eredmény: 4,58  (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

“Örülök, hogy tapasztalt pedagógusként tudta átadni ezeket a módszereket, pontosan tudta, 
hogy mire lenne szükség az oktatásban. Nagyon jól működik facilitátorként, tökéletes 
választás.” 

’’Az oktató felkészült és tapasztalt volt.’’ 

’’Figyelemfelkeltő volt, kellemes személyiséggel.’’ 

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 

’’Nagyon jól éreztem magam, jól felépített képzésen vehettem részt. A képző személye 

                                                           
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! 



telitalálat volt.’’ 

’’Gördülékeny (munka - ebéd - munka), minden eszköz rendelkezésre állt.’’ 

’’Minden jól elő lett készítve, helyszín, eszközök.’’ 
 

átlag eredmény: 4,89  (két tizedes jegyig számolva) 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

’’Nem hiányzott számomra semmi, ajánlani fogom a képzést a kollégáimnak.’’ 

“Teljes volt a képzés, elégedett vagyok.” 

“A továbbképzés kitűnően szervezett volt.” 

 

átlag eredmény: 4,93  (két tizedes jegyig számolva) 

  

 

Dátum: 2023. február 20. 

 
     

 


