
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

 A belső iránytű – tapasztalati tanulás alapú képzés az érzelmi nevelés fejlesztéséhez 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 443/10/2021 

 

1.3. A továbbképzési program  

 adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/5210/2021 

 

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? 

14 

                                                           
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 

’’Nem voltam még ehhez hasonló képzésen, tökéletesen megfelelt az elvárásaimnak.’’ 

“Fejlődni, tapasztalni, tanulni jöttem. Megkaptam mindhármat.’’ 

’’Pontosan azt kaptam, amire vártam, és a trénerek és a csoport jólelkűségének 

köszönhetően még sokkal többet is.’’ 

átlag eredmény: 4,75  (két tizedes jegyig számolva)  

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

’’Ismeret szintjén sok dolgot már tudtam. Viszont játékok, feladatok terén sok újat kaptam.’’ 

’’A képzésen tanultakkal korábban nem találkoztam, így minden újdonság volt számomra.’’ 

’’Rengeteg újat tanultam, beindította a fantáziámat.’’ 

’’Inkább új köntösbe voltak csomagolva. Érthetőbben lettek megmutatva a már tanult 

ismereteim. Élményszerűen, játékosan megjelenítve sokkal többet jelentenek most nekem 

ezek az infók, mint a képzés elején.’’ 

átlag eredmény: 4,61  (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! 



3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

’’Kiválóan beletudom építeni a mindennapjaimba, hiszen az ott elsajátított játékok nagyon 

hasznosak a gyerekek és felnőttek számára is.’’ 

“Rámutatott arra milyen fontos figyelni a saját szükségleteimre is, a használati utasítást 

önmagamhoz, az érzelmek 'jó' és 'kevésbé jó' oldala, az egész test bevonása a tanulási 

folyamatba, a nevetés ereje, a különböző nézőpontok összevetése.” 

’’Tulajdonképpen mindegyik játékot valamilyen formában, nem is emelnék ki egyet sem.’’ 

“Az élménypedagógiai játékokat, a csoportalakítási módokat és a levezető feladatokat mind 

hasznosítani tudom.” 

átlag eredmény: 4,91  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

’’Egy kicsivel több hosszabb, lehetőleg mókás játékot tennék bele. Mivel sok pedagógus 

vesz részt, érdemes lenne többet beszélni arról, milyen módszer, játék milyen korosztálynak 

jó, mik a buktatói, mire kell odafigyelni.’’ 

’’A természetben való játék lehetőségeit, bemutatását hiányoltam.’’ 

“Jók voltak a módszerek, az eszköztár, változatos volt, újdonság, nem a számomra 

megszokottak.” 

’’Nekem komplett kerek egész volt, semmilyen téren nem volt hiányérzetem.’’ 

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

 



 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

’’A tartalmi követelményekhez megfelelő segítséget kaptunk.’’ 

’’Mivel a továbbképzésen sokszor kellett reflektálni a történtekre, beszélni az érzéseinkről, a 

bennünk zajló folyamatokról, nem volt nehéz megfogalmazni a válaszokat.’’ 

‘’Úgy érzem kellő információt kaptam a foglalkozásvázlat megírásához.’’ 

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

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

‘'Mindig nagyon alaposan és érthetően támogatták meg a feladatokat a tudásukkal és 

ismeretanyaggal.’’ 

’’Nagyon lelkiismeretesen elő lett készítve minden.” 

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

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

“Határtalan emberséggel rendelkeztek, kedvesség, ami sajnos kihal már az emberekből.” 

’’Nagyon összeszokott páros. Jó hatással vannak egymásra és abszolút kiegészítik egymást 

a képzés során. Élmény volt velük fejlődni.’’ 

’’Úgy érzem, a szakmai felkészültségen és elhivatáson túl a kedvességük és a jó szándékuk 

alapvetően szükséges volt a képzés sikeréhez, hálásan köszönöm.’’ 

’’Nagyon kedves, közvetlen, és barátságos volt mindkettő oktató. Köszönöm, hogy őket 

kaptuk.’’ 

átlag eredmény: 4,97  (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 

’’Jól felépített, eszközökkel ellátott képzés volt.’’ 

’’Semmilyen nehézségem nem adódott sem a továbbképzéssel kapcsolatban. Jól 

szervezettség és kerek egésszé összerakott 3 napot töltöttünk együtt.’’ 

 

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

 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

’’A továbbképzés szervezettsége kitűnő volt, kellő információt kaptunk mindenről.’’ 

’’Minden szükséges információt időben megkaptam, körültekintő és gondos tájékoztatást 

kaptam.’’ 

„Nagyon jól felépített és gördülékeny képzés.” 

 

átlag eredmény: 4,89  (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! 


