
 

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  

 
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 

2016. január 1. – 2016. december 31. 

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

11 alkalommal 

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

187 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 fő célja az iskolai bűnmegelőzés lehetőségeinek megismertetése a résztvevőkkel 
a Prevenciós médiatár kisfilmjeinek segítségével. A résztvevők ezzel elégedettek voltak. A 
továbbképzésen bűnmegelőzési elméleti és gyakorlati ismereteket adtunk át a 
pedagógusoknak, valamint felkészítettük a résztvevőket arra, hogy önállóan legyenek 
képesek bűnmegelőzési foglalkozásokat tartani. 

 „Életre szóló élményt jelentett, nagyon sokrétű volt a képzés, gondolatébresztő 
esettanulmányok. Használható és gyakorlatban megvalósítható ez a program. Élvezhető és 
figyelemfelkeltő.”  

átlag eredmény: 4,86 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

Az elméletet néhányan soknak tartották, de a pedagógusok ismeretei az áldozattá és 
elkövetővé válás megakadályozásával kapcsolatban nagyon hiányosak, és elméleti alapok 
nélkül nem lehet a gyakorlatban megvalósítani a továbbképzés céljait. A pedagógusok 
néhány esetben feleslegesnek tartották a módszertani részeket, a kooperatív tanulás 
módszerek ismertetését, azonban a rendőr résztvevők miatt ezek elengedhetetlenek. 

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

átlag eredmény: 4,50 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

A résztvevők nagyon hasznosnak találták a képzést, mindennapi munkájukban is alkalmazni 
tudják a megismert információkat. A tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési 
módszerek alkalmazását a képzés erősségének tartották. 

„Az elméleti ismeretek kipróbálásának lehetősége. Nagyon sokat tanultam. Hasznos 
tanácsokat kaptam. A tanóra megfigyelése a diákokkal hasznos volt, mert a személyes 
tapasztalat alapján könnyebben tatok bűnmegelőzési órát az osztályomban. A 
tapasztalatcsere lehetővé tette a kapcsolatok építését a kollégákkal, és a közös munkát a 
továbbiakban. Az élményszerzés a tanulási folyamatban különlegessé tette a képzést.” 

átlag eredmény: 4,82 

 

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! 



Az értékelés során hangsúlyozták az élményszerű feldolgozást. Hasznosnak tartották a 
kooperatív feladatokat, a változatos módszereket, a szemléltető gyakorlatokat. Értékelték a 
lendületességet és a tanulók részvételét a képzésen, a mintaórákat. 

A tavalyi évhez képest kis javulás tapasztalható. 

„,gyakorlatorientáltság, kisfilmek feldolgozása, interaktív, bemutató órák, hiteles és felkészült 
előadók, kooperatív munka, önismeret, tapasztalatcsere, saját élmények beemelése, 
szemléletformálás, sok hazavihető anyag, sokszínűség, játékok” 

átlag eredmény: 4,89 
 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

A képzés követelményei minden résztvevő szerint teljesíthetőek, az elkészített tanmeneteket  
a következő tanév során hasznosíthatónak tartották. A próbatanítás lehetőségét jó ötletnek és 
hasznosnak találták. 

átlag eredmény: 4,92 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

Az ismeretek ellenőrzésének módja, az írásban beadandó tanmenet, minden résztvevőnek 
megfelelt, lehetőségük nyílt alaposan megismerni a prevenciós médiatár kisfilmjeit, és saját 
pedagógiai gyakorlatukba illeszteni az igényeknek megfelelően. 

átlag eredmény: 4,85 

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

munkáját, szaktudását? 
1 2 3 4 5 

Az előadók felkészültsége, tapasztalata, szaktudása, precizitása, hitelessége volt a képzés 
egyik erőssége a résztvevők szerint. Értékelték a személyességet, az előadók humorát és 
hozzáállását, elkötelezettségét. 
„Barátságos légkör, tudatosság, profizmus, közvetlenség. Izgalmas témák, kivételes előadók, 
új módszerek. Tökéletes előadók, nagyszerű csapat. Az életből vett példák, hitelesség. Kiváló 
oktatók, hasznos feladatok, tapasztalatszerzés.” 

átlag eredmény: 4,98 

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 általános feltételekkel, a kapott segédanyagokkal és a tárgyi feltételekkel is elégedettek 
voltak a résztvevők. 
„Szinte megdöbbentő, ez a sok segédanyag, ilyet még soha nem láttam, hogy ennyi mindent 
és segítséget adnak.” 

átlag eredmény: 4,93 

                                                           
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! 



3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

Az egész továbbképzésre vonatkozóan többen azt írták, hogy nem változtatnának semmin.  

Sokan hosszabb képzési időt igényelnének, de a pedagógusok helyettesítését az iskolák 
tapasztalataink szerint még 30 órás képzés esetén is nehezen oldják meg . 

„Az eddigi legjobb továbbképzés, amin részt vettem. Egy hét is jó lenne. Semmin nem 
változtatnék, minden tökéletes. Rendkívül jó csapat jött össze, nagyon felkészült előadók, 
remek hangulat és háttérkiszolgálás. Mindent egybevetve hihetetlenül felkészült, alapos, 
sokrétű, szervezett képzés.” 

átlag eredmény: 4,93 
 
 
Dátum: Szeged, 2017.03.30. 
 
 
 
        
        P. H. 

 


