
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  

KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

  Bűnmegelőzés az iskolában (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés) 
 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 82/177/2012 

 

1.3. A továbbképzési program  

 indítási engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) R/2030/2014 

 VAGY  

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

D/2657/2015. 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 

 Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület 
 

2.2. A szervező székhelye 

 Irányítószám:  6 7 2 4 Helység: SZEGED 

 Utca, házszám: Makkos-erdő sor 36. 

 Telefon: 30/4282-282 Fax: ……………………………… 

 E-mail cím: bunmegelozesi.kozpont@gmail.com 
 
 

3. AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

3.1.  Általános jellemzők 

3.1.1. A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1 

2015. január 1. – 2015. december 31. 

3.1.2. A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására/szervezésére? 

7 alkalommal 

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

163 fő 

                                                           
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 

A képzés alapvető célja az iskolai bűnmegelőzés lehetőségeinek megismertetése a résztve-
vőkkel a Prevenciós médiatár kisfilmjeinek segítségével. A résztvevők ezzel elégedettek vol-
tak. 

„Sokat tanultam, a tudásomat felfrissítettem, nagyszerű, egy életre szóló élménnyel gazda-
godtam, egy percet sem unatkoztam.” 

átlag eredmény: 4,75 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

A pedagógusok néhány esetben feleslegesnek tartották a módszertani részeket, a koopera-
tív tanulás módszerek ismertetését, azonban a rendőr résztvevők miatt ezek elengedhetet-
lenek. 

„Szakmailag magas színvonalú, a képzők figyelnek, kérdéseinkre kielégítő, részletes vála-
szokat, kapunk. Sok előre elkészített, kiadott szakmai anyag.” 

átlag eredmény: 4,46  

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

A résztvevők által kiemelt értékek: 

„Érdekes, nagyon sokat tanultam. Örültem a sok hasznos tanácsnak.” 

átlag eredmény: 4,74 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

Az értékelés során hangsúlyozták a gyakorlatorientáltságot, az élményszerű, változatos fel-
dolgozást. Hasznosnak tartották a csoportvezetői technikák bemutatását, a kooperatív fela-
datokat, a változatos módszerek átadását. Értékelték a lendületességet, a szemléltetést, a 
témák feldolgozásának módját és a gyerekek részvételét a képzésen, a mintaórák bemuta-
tását. 

„sok új játék, kisfilmek, bemutató órák, az előadók személyisége, felkészültsége 
vegyes csoportok, önfejlesztés, önismeret, tapasztalatcsere, a trénerek szakmai tapasztalata 
gyakolatorientált feladatok, saját élményen alapuló tanulás, támogató tréningvezetés 
rugalmas, szemléletformáló, kommunikatív, izgalmas, gyakorlatias 
ismeretek, fogalmak tisztázása, sokszínűség, játékok” 

átlag eredmény: 4,79 
 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 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! 


