
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

 
Hogyan bánjunk a Z-generációval? 30 órás (kompetenciafejlesztő és módszertani to-
vábbképzés) 

 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 
engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 9/65/2018 

 

1.3. A továbbképzési program  

 
adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/3837/2018 

 

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? 

6 alkalom 

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

75 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, hogy a pedagógusok közelebb kerüljenek a Z generáció gondolkodás módjá-
hoz, problémájukhoz. A résztvevők állítása szerint megfelelt. 
„Hasznos információkat sajátíthattunk el, amelyeket könnyen fel tudunk majd használni a min-
dennapokban.” 
„Osztályfőnöki órákon jól használható gyakorlatokat kaptam.” 

átlag eredmény: 4,91 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

A résztvevők véleményük szerint sok új és hasznos információt kaptak, elégedettek voltak a 
megszerzett tudással. 
„Az előadások elképesztő mennyiségű gyakorlati tapasztalata, a gyerekcsoporttal kapcsolatos 
feladatok rendkívül hasznosak voltak.” 
„A képzésen megtanultam csapatban gondolkodni, a problémát nem a hagyományos, hanem új 
nézőpontból megközelíteni.” 
„Újdonságokat ismerhettem meg, szakmai anyagokat kaptam.” 

átlag eredmény: 4,43 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

 A képzést a résztvevők teljesen hasznosnak találták, a megszerzett tudást alkalmazni fogják. 
„Hasznos gyakorlati információkat tanulhattunk, amelyeket alkalmazni tudunk majd.” 
„Kisfilmek, szituációs játékok, változatosság, előadások sokszínűsége.” 
„Sok és használható gyakorlati tapasztalattal ismerkedtem meg, amely a munkám során segít-
ségemre lesz.” 

átlag eredmény: 4,84 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

Az oktatási módszerek a résztvevők szerint teljesen megfelelőek voltak. 
„Kooperatív munka, feladatmegoldás csapatjáték, közvetlen előadók trénerek, változatos mód-
szerek, minden tökéletes volt.” 
„Feladatok varázslatossága, internet veszélyei, fekete pedagógia, csoportos feladatok.” 
„Folyamatos információ és tapasztalatcsere a közvetlen beszélgetések révén. Alkalmazható já-
tékok megismerése.” 
„Élményközpontú, feladatorientált képzés volt.” 

átlag eredmény: 4,90 
 

                                                           
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! 



 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

A képzésen résztvevők szerint az előírt követelmények teljesíthetőek voltak. 

átlag eredmény: 4,95 

3.2.6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 

 1 2 3 4 5 

Az ismeretek ellenőrzésének módja, az óraterv készítése, minden résztvevőnek megfelelt, lehe-
tőségük nyílt saját pedagógiai gyakorlatukba illeszteni a képzésen megszerzett kompetenciákat. 

átlag eredmény: 4,94 

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

 
1 2 3 4 5 

A képzésen résztvevők elmondása szerint a kiváló trénerek, felkészültek, szakmai tudással ren-
delkeznek. 
„Közvetlen szimpatikus nyitott előadók.” 
„Az oktatók felkészültsége, elhivatottsága, közvetlensége nagyon pozitív volt.” 

átlag eredmény: 4,97 

3.3.  A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai3 

3.3.1. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező iro-
dalom? 

 
1 2 3 4 5 

Az általános feltételekkel, a kapott segédanyagokkal és a tárgyi feltételekkel is elégedettek vol-
tak a résztvevők. 

átlag eredmény: 4,92 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

A résztvevők elégedettek voltak a továbbképzés szervezettségével. 

átlag eredmény: 4,88 
 
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! 


