
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

 Élmény- és tevékenységközpontúság a bentlakásos és napközis jellegű táborok, tábori és 
szabadidős programok tervezésében és megvalósításában 

 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 
engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 575/35/2017 

 

1.3. A továbbképzési program  

 
adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/3519/2017 

 

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: +36309823322  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? 

21 

                                                           
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 

‘’Minden elvárásomnak megfelelt.’’ 

“Tartalmilag, felépítésileg és pozitív megerősítésben is azt kaptam amibe reménykedtem :-)” 

“Pontos válaszokat és rengeteg ötletet kaptunk, s ezt is vártam, erre számítottam.” 

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

 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

“Részletesen, jól felépítve kaptuk az információkat, úgy a trénerektől, mint egymás 
tapasztalait megosztva.” 

“Új információkkal gazagodjak, kapjak segédanyagokat, kédéseimre választ kapjak, tudjak 
egy tábortervet megalkotni. Mikre kell figyelnem. Ezekre mind kaptam választ.” 

“Az ismeretek és az információk sok új ötletet adtak és az eddig megválaszolatlan 
kérdéseimre választ kaptam.” 

átlag eredmény: 4,81  (két tizedes jegyig számolva) 

 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

“Maximálisan beépítem, hiszen rengeteg plusz információval gazdagodtam.” 

“A sok megismert játékot és a költségvetés megtervezesénél a szempontokat, amiket 
megismertem.” 

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! 



“Aktív táboroztatóként, sok módszer és téma esetében csak pozitív visszaigazolást adott a 
képzés. Játékötletekből volt pár izgalmas új ötlet, amelyeket biztosan beépítek a következő 
táborprogramokba.” 

“A képzés felépítése és az oktatók által alkamazott módszerek folyamatosan éberen tartotta 
az aktív részvételt. Végig motíváltnak éreztem magam, az aktív odafigyelésre/részvételre, 
mivel az az érzésem volt, hogy a képzés sürgőssége miatt, ha bármikor is kiesnék 10-20 
percre, értékes tudást mulaszthatok el.” 

átlag eredmény: 4,81  (két tizedes jegyig számolva) 



 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

“A foglalkozásvázlatához mindent megkaptunk. A játékok, ötletek, keretek létrehozásásáról 
megfelelő információt kaptunk.” 

“Minden segítséget megkaptunk teljes mértékig.” 

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

 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

“A tábori programoknál inkább kevesebb programról számoljanak be a szervezők, de azt 
részletesebben magyarázzák, fényképpel- videóval segítsék a megértést.” 

átlag eredmény: 4,49  (két tizedes jegyig számolva) 

 

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

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

”Szakmailag magas szinten, jó emberismerettel, fantasztikus kommunikációs képességgel és 

jó humorral rendelkező oktató volt.” 

’’Barátságos és közvetlen volt. Jól felkészült és nagy tapasztalattal rendelkezett. Támogatta a 

tudás megszerzésének többoldalú lehetőségét.” 

“Köszönet a tapasztalatmegosztásért!!!” 

 

átlag eredmény: 4,92  (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 

 
’’Az online lehetőség könnyen elérhető volt.” 
 
’’Több felületet használtunk, ami nagyon jól szervezett, követhető, látható volt és 
gördülékenység jellemezte a továbbképzést.’’ 
 
’’Jól összeállított képzésmenet, időben érkező információk.’’ 

                                                           
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! 



 
átlag eredmény: 4,83  (két tizedes jegyig számolva) 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

’’Maximálisan meg vagyok elégedve az átadott tudással és az oktatást tartó személyek 
hozzáállásával. Lebonyolítás zökkenőmentesen ment.’’ 

’’Úgy tartalmilag, mint az időbeosztást illetően, mint informálás szempontjából- nem volt hiba. 
Interaktív volt. Érdekes. Online felületen is.’’ 

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

 

Dátum: 2023. február 20. 
 

 
     

. 


