
 

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/4417/2019 

 

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? 

8 

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

139 

                                                           
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 tapasztalatot szereztem és egy szemléletmódot tanultam.’’ 

’’Az előzetes elvárásaimat felülmúlta a képzés. Nagy lelkesedéssel mentem, s ez csak 
fokozódott a képzés során.’’ 

’’Pozitív csalódás volt. Tudtam, hogy jó lesz:) de ennyire:).’’ 

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

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

“Sok új, használható ismeretet szereztem.” 

“Valamelyest már volt előzetes ismeretem a módszerről, de amit kaptunk az tökéletes volt.” 

“Teljesen újak voltak számomra a tanultak. Sosem használtam még ilyesmit és senki nem is 
tanított ilyet.” 

„A Kett-módszerről még sosem hallottam, viszont számomra ez egy hatalmas élmény volt! 
Egyébként is nagyon vizuális típus vagyok és ez nagyon közel került a szívemhez. A 
szombat reggeli indítást végig bőgtem, annyira mélyen megérintett. :-).” 

átlag eredmény: 4,79  (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! 



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

“Gyakorlatban alkalmazható feladatok elsajátításában lehetett részünk. A képzésen mi 
helyetesítettük a gyerekeket, ami megerősített abban, hogy ha mi jól érezzük magunkat, 
akkor a gyerekek is hasonlóképpen fognak viszonyulni az adott módszerekhez.” 

“A kihívás háromszöge, mindenképp ott lesz szempontként a következő foglalkozás 
megtervezésekor.” 

’’Nagyon jó volt a képzés, jobb, mint amire számítottam. A felhasználása még sok kérdést 
vet fel bennem.’’ 

átlag eredmény: 4,87  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

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

’’Sok tapasztalatot szereztem és egy szemléletmódot tanultam.’’ 

’’Korábban nem éltem élménypedagógiai módszerekkel a tanításom során.’’ 

’’Rengeteg módszertani ismeretet, inspirációt kaptam. Felülmúlta várakozásaimat.’’ 

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



 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

“Részletesen végig lett magyarázva a vázlat elkészítési módja. Gyakorlatban is láthattuk 
megvalósulni.” 

“A képzés folyamán személyesen is átélhettük a foglalkozásokat.” 

„Megkaptunk minden ismeretet hozzá, hogy megírjuk a "zárófeladatot".” 

„Majdnem teljesen rendelkezésre állt a megíráshoz szükséges információ. Egy rövid írásos 
összefoglalót hiányoltam.” 

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

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

’’Minden segítséget megkaptam.’’ 

“Az utolsó nap a vázlatírást is kipróbáltuk.” 

 

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 

“Mindketten nagyon felkészültek voltak. Látszott rajtuk, hogy szeretik, amit csinálnak, illetve 
hogy számukra ez hivatás, nem csupán munka!” 

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

’’Nagyon profik voltak, s nagyon odafigyeltek a résztvevőkre.’’ 

“Csodálatos személyiségek. Isten áldott emberei.” 

 

átlag eredmény: 4,96  (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 

’’A 3 nap egysége egy jól felépített tematika volt és emellett a fizikai szükségleteinkre is 
figyeltek.” 

’’Otthonos és élményszerű volt a képzés. Rugalmasan vezették az előadók a csoportot.’’ 

’’Minden időben, pontosan ment, a körülmények is nagyon jók voltak.” 
 
 

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

 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

’’Szervezetten folyt a 3 napos képzés. Egymásra épülő információkkal.’’ 

’’A képzést tartó kompetenciája, elhivatottsága, az előadásmód, a résztvevőkkel való 
kommunikáció, az egyén szabadságának biztosítása de a foglalkozásokba való teljes 
bevonása mind kiváló volt.’’ 

’’Nagyon jól szervezett volt, külön köszönet a kezdési és befejezési idő betartásáért.’’ 

’’Szuperül megszervezték!’’ 

 

átlag eredmény: 4,91  (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! 


