
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

 
Bűnmegelőzés az iskolában 30 órás (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés) 

 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 
engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 575/173/2017 

 

1.3. A továbbképzési program  

 
adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/3758/2018 

 

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 

2019.01.01-2019.12.31. 

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

14 alkalom 

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

268 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 képzésen a bűnmegelőzés elméleti, valamint gyakorlati tudásának átadása volt a cél, a 
képzéssel résztvevők teljesen elégedettek voltak. 
„Humor, hasznos információk, csapatjátékok, csoportmunkák, mind a 3 nap élmény volt.” 
„Olyan élethelyzeteket vázoltak fel, amelyek megoldása a mindennapi munkám során is hasz-
nos lesz, emellé közösségépítő feladatokat ismertem meg.” 
„Minden nagyon tetszett és nagyon jól fel volt építve, rengeteg haszon dolgot tanultam és 
megismerhettem önmagam.” 

átlag eredmény: 4,92 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

A résztvevők szerint, rendkívül hasznos volt a képzés, rengeteg új információval lettek gazda-
gabbak. 
„Folyamatosan fenntartotta a figyelmemet, színes, informatív, profi tréning volt.” 

átlag eredmény: 4,75 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

A tréninget hasznosnak találták, főleg a gyakorlati részeket, gyakorlatban könnyen hasznosít-
hatónak tartják a tanult információkat. 
„Játékok és módszerek, amiket majd alkalmazni lehet.” 
„Rengeteg csoportmunka, interaktív feladatok, amiket könnyű elsajátítatni.” 

átlag eredmény: 4,96 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

Az oktatási módszereket a képzésen résztvevők hasznosnak tartották. 
„Minden nap kaptam újat, rengeteg hasznos, gyakorlatias módszert feladatot ismertem meg.”  

átlag eredmény: 4,89 
 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

Az előírt követelmények teljesíthetőek voltak a részvevők szerint. 

átlag eredmény: 4,88 

                                                           
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! 



 

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. 
„A feladatok 100%-osan teljesíthetőek voltak.” 

átlag eredmény: 4,93 

3.2.7. Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 

 
1 2 3 4 5 

Számtalan pozitív visszajelzést kaptak az előadók. A resztvevők elégedettek voltak a szaktu-
dásukkal, valamint személyiségükkel. 
„Az előadások hangulata, életszerűsége kifogástalan.” 
„A Trénerek felkészültsége, előadásmódja, a 3 nap lendületessége felejthetetlen volt.” 

átlag eredmény: 5,00 

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. 

átlag eredmény: 4,98 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

A válaszok nagy részében a résztvevők nem változtatnának semmin. Néhányan az idő rövid-
ségét írták. 

átlag eredmény: 4,80 

 

Dátum: Szeged, 2019. december 27. 
 
 

______________________________ 
P. H. 

 

                                                           
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! 


