
 

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/4969/2020  

 

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? 

16 

                                                           
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 

‘’Sokkal többet adott érzelmileg és szakmailag mind amire én előzetesen gondoltam.’’ 

‘’Nem volt különösebb elvárásom, azt kaptam, amire számítottam: jó csapatot, élményt, 

fejlődést.’’ 

’’Azt feltételeztem, hogy nem lesz ennyi mindenre időnk, de nagyon jó ritmusban telt a 
képzés, és úgy éreztem ez hasznosabb is, mint amire számítottam. ’’ 

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

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

’’Az alapokat már tudtam, de minden szituációból tudtam tanulni.’’ 

’’Átfogóbb ismeretet adott.’’ 

’’Nagyon újszerű nem volt, de nagyon átgondoltnak és hasznosnak éreztem.’’ 

 

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

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

’’Mivel van rá lehetőségem a munkámból adódóan, így szeretném a lehető legtöbb ismeretet 
beépíteni és hasznosítani.’’ 

’’Teljes mértékben fogom a munkám során használni.  

’’Hasznosítani fogom a játékokat, azt hogy egészbe láttam a játék bevezetésétől a lezáró 
feldolgozásig, ezt mindenképp tovább szeretném vinni.’’ 
 
átlag eredmény: 4,82 (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 

’’Teljesíthetőek voltak. Teljes, kerek és egész volt a képzés.’’ 

’’Minden tudást megkaptam a foglalkozásvázlat megírásához.’’ 

 

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

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

’’Megfelelő volt. Az a fajta tanulási és fejlődési lehetőség, ahol nem elvárásoknak kellett 
megfelelni, hanem saját tevékenységeimen és reakcióimon, hibázásaimon keresztül, 
tanulhattam és őszinte lehettem.’’ 

átlag eredmény: 4,77 (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 nyitott, segítőkészek voltak mindketten.” 

’’Szerintem nagyon jól kiegészítették egymást. Mindketten remekül érezték szerintem mikor 
mire van szüksége a csapatnak, és azonnal cselekedtek annak érdekében, hogy fejlődjünk, 
és jól legyünk közben.’’ 

 

átlag eredmény: 4,94(két tizedes jegyig számolva) 

 

3.3.  A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai3 

3.3.1. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,  

                                                           
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! 



segédletek, kötelező irodalom? 1 2 3 4 5 

’’Biztonságos környezet, családias hangulat, ahol megengedhettük magunknak, hogy 
hibázzunk.’’ 

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

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

 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

’’A szervezettség tökéletes volt.’’ 

’’Minden nagyon jó volt, láthattam, átélhettem ezáltal tanulhattam az élménypedagógiai 
foglalkozást.’’ 
 

átlag eredmény: 4,85 (két tizedes jegyig számolva) 

 

 

 
 
Dátum: 2023. február 20.  
 

 


