
 

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 
továbbképzés) 

 

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: +36 / 30 428 22 82 Fax: /// 

 E-mail cím: kispeter.andrea6@gmail.com 
 
 
3. AZ INDÍTOTT/SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

3.1.  Általános jellemzők 

3.1.1. A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? 1 

2020.01.01-2020.12.31. 

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? 

70 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 résztvevők visszajelzései alapján az előzetesen megküldött képzési tájékoztatóban foglalt 
valamennyi célkitűzés megvalósult, a szükséges ismeretanyagot a trénerek átadták.                                   

átlag eredmény: 4,94 
 

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

  1 2 3 4 5 

 
„A játékok, nagyon jól éreztem magam, rengeteg új ismeretet szereztem.” 

átlag eredmény: 4,89 
 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

  1 2 3 4 5 

 
Rendkívül gyakorlatiasnak és jól hasznosíthatónak ítélték meg a képzést. 
„Gyakorlatias, edukatív, átültethető interaktív feladatok.” 
„Gyakorlati tapasztalatok megosztása.” 

átlag eredmény: 4,97 
 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

  1 2 3 4 5 

 
Az oktatási módszereket a képzésen résztvevők hasznosnak tartották.  
„Releváns és hasznos információkat adott, jól kiválasztott csoportfeladatok és hasznos feldolgozás.” 

átlag eredmény: 5,00 
 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

  1 2 3 4 5 

 
A visszajelzések alapján a képzés követelményei jól összeszedettek és részletesek voltak, 
ugyanakkor aktív részvétel mellett teljesíthetőek egyben. 

átlag eredmény: 5,00 

 

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, 
azt valamennyien sikeresen teljesítették. 

átlag eredmény: 4,97 
 

 
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! 



 

3.2.7. 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 szaktudásukkal, 
valamint személyiségükkel, valamint az óravezetés dinamikájával. 
 

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, továbbá az online teljesült képzések során megfelelőnek tartották a informatikai 
lehetőségeket valamint az alkalmazott weblapokat. 
 
 
átlag eredmény: 5,00 
 

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 rövidségét 
írták, míg mások több gyakorlati feladatot szeretnének átélni. 
 
 
átlag eredmény: 4,97 
 

 

Dátum: Szeged, 2021. március 31. 
 
 
  
 _____________________________ 
 
 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! 


