
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

 A komfortzónán túl – haladó szintű élménypedagógiai képzés gyerekek, fiatalok és 
felnőttek szociális kompetenciáinak hosszútávú fejlesztésére 

 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 
engedélyének száma 
(az elfogadó határozaton szereplő szám) 51/4/2020 

 

1.3. A továbbképzési program  

 
adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/4630/2020 

 

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? 

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 

“Azt kaptam amit vártam. Profi volt a képzés.” 

 “Saját tapasztalataim köre bővült, látóköröm szélesedett.” 

’’Előzetes elvárásaimban az szerepelt, hogy az élménypedagógia terén mélyebb tudást 

szerezhetek a képzés során, illetve, hogy a gyakorlatok vezetésében nagyobb 

magabiztosságra teszek majd szert, a bennem lévő kérdéseket, kételyeket sikerül majd 

eloszlatni. Ezen elvárások közül mind-mind teljesült.’’ 

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

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

’’Eddig egyetlen élménypedagógiai képzésen vettem részt, rengeteg új ismerettel 
gazdagodtam.” 

’’Nagyon sok mindent tanultam, nem csak az élménypedagógiáról, hanem önmagamról is.’’ 

’’Néhány gyakorlatot már ismertem, de ezek is új megközelítésben jelentek meg. Nagyon 
sokat tanultam.” 

átlag eredmény: 4,63 (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

’’Gyakorlatilag szinte mindent be tudok építeni a munkámba, tervezés, levezetés folyamata 
egy-egy gyakorlatnak, jégtörő játékok...stb.’’ 

”Minden gyakorlatot szeretnék először kipróbálni, majd felhasználni a munkám során. Ezen 
kívül a feldolgozásra is kaptam néhány ötletet, pl: az “elméleti háttér” feldolgozásának 
módja, vagy a csoportszabályok kialakításának a módja.” 
’’Gyakorlatilag minden tanult dolgot egyszer hasznosítani tudok.’’ 
 
átlag eredmény: 4,72 (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! 



“Szuper kihívások, keretek, lehetőségek, élménypedagógiai távlatok, módszerek! A 
feldolgozás módszereiben, a csoport működésében, az egyének motiválásában 
általánosabb, távlati elvek érvényesültek aktuálisan.” 

“A foglalkozásokon a saját élményen keresztül érthettem meg az élménypedagógia 

eszenciáját.” 

átlag eredmény: 4,58 (két tizedes jegyig számolva) 

 
 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

“Elméleti és gyakorlati tudásunk is lett ahhoz, hogy önállóan teljesíteni tudjuk ezt a feladatot.” 

“Teljes körű tudásátadás, tájékoztatás, világos információk.” 

“Úgy érzem, hogy a képzés is megadott minden segítséget, illetve a kitöltendő űrlap is 
lépésről-lépésre végig vezet a teljesítéshez szükséges követelményeken.” 

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

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

’’Megkaptam a segítő támogatást.’’ 

’’Az elő elkészített “sablon” önmagában már mintát ad, hogyan érdemes egy ilyet megírni:-).’’ 

’’Rendkívül motiválóak voltak; az információ-átadás sikeres volt, a tanulási folyamat nem csak 
biztosított volt, de bátorítást kaptam a folyamatos fejlődésre is - nem csupán a képzés idejére, 
hanem hosszú távon egyaránt.” 

átlag eredmény: 4,76 (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

“Hihetetlenül nyitott, közvetlen, és a csoport tagjainak érzéseire, viselkedésére, igényeire 
érzékeny oktatók. Tudásukat eddig is csodáltam, de a közvetlen ismeretség megszerzése 
után egyértelműen mondhatom, hogy példaképek lettek számomra. 

’’Többet adtak a szakmaiságnál. Nagyon nyitott, segítőkészek voltak mindketten.’’ 

’’Profi párost alkottak.’’ 

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 

’’Nekem ez a képzés teljes volt.” 

’’A hely, környezet, információ, felszereltség megfelelő volt.’’ 

’’Könnyen megközelíthető helyszínen, megfelelő környezetben, jó időbeosztással, logikus és 
remekül felépített forgatókönyv alapján haladva szervezték meg a továbbképzést.’’ 
 
átlag eredmény: 4,67 (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

’’Minden nap pontosan megszervezett volt, mindig azt éreztem, hogy rábízhatom magam a 
vezetőkre. Mindig tisztázták a pontos tudnivalókat.’’ 

’’A szervezettség tökéletes volt.’’ 

’’Jól szervezett volt, pontosan előre meghatározott felépítése volt és mégis teljesen 
figyelembe volt véve a csoport akkori igénye.’’ 
 
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! 


