
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

 „Megtanítalak téged az útra, amelyen járj.” (Zsolt. 32,8) – bibliai keretű élménypedagógiai 
képzés gyerekek és fiatalok szociális kompetenciának fejlesztésére 

 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 
engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 12/154/2019 

 

1.3. A továbbképzési program  

 
adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/4968/2020 

 

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? 

1 

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

9 

                                                           
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 

’’Hasznos gyakorlati tapasztalatokat kaptunk.’’ 

’’Jobb volt, mint amire vártam!’’ 

’’Nagyon jó volt!’’ 

’’Pontosan ezt vártam.” 

 

átlag eredmény: 4,79  (két tizedes jegyig számolva)  

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

“Újszerűek voltak a módszerek, az eszközök, a játékok.” 

“Sok új, használható ismeretet szereztem.” 

’’Az egyetemen sok ilyennel találkoztam, viszont a trénerek más oldalról 
közelítették meg azokat, illetve volt, ami új volt számomra. 
 

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

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

’’Mindent!’’ 

’’Az új játékokat, szabályokat.’’ 

’’Az összes játékot, és elméleti hátteret.” 

“Úgy gondolom, hogy a munkám során teljes mértékben tudom alkalmazni a tanultakat.” 

átlag eredmény: 4,85  (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 szemlélet kaptunk a mindennapok gyakorlatához.” 

‘’Olyan eszközökkel, módszerekkel találkoztam, melyekkel korábban nem.’’ 

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



 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

’’Jól átbeszéltük mindent.’’ 

’’Kellő információt kaptunk. A játékok során szerzett tapasztalatok.’’ 

’’Szinte minden érthető volt, amiben nem voltam biztos, azt megtudtam kérdezni a trénerektől, 
akik pedig szívesen segítettek.’’ 

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

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

“Ha probléma adódott azonnal segítettek, nem bírálták a munkámat hanem megerősítettek!” 

átlag eredmény: 4,61  (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 felkészültek, szakmai tudásuk kitűnő.” 

’’Lelkiismeretes, fantasztikus egyéniségek, akik állandó motiválással képesek voltak végig 
fenntartani az érdeklődést, lelkesedést.” 

“Jó volt látni lelkesedésüket, látszott rajtuk, hogy ők is élvezik, nem csak mi :)’’ 

“Felkészült szakemberek.” 

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 

’’Tartották az időkeretet. Szükséges eszközök rendelkezésre álltak.” 

’’Minden rész elő volt készítve, jól fel volt építve.’’ 

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

                                                           
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! 



 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

’’Szuperül megszervezték!’’ 

’’Óvónői csapatunkat nagyon összehozta, ezek a felejthetetlen élmények megalapozták a 

tanévünket.’’ 

’’Nagyon jó volt!’’ 

 

átlag eredmény: 4,92  (két tizedes jegyig számolva) 

  

 

Dátum: 2023. február 20. 

 
     

 


