
 

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

 „Zöld járőr” Fenntarthatóságra nevelés a zoopedagógia és az élménypedagógia 
módszereivel továbbképzés  

 

1.2. A továbbképzési program alapítási  

 
engedélyének száma 
(az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatának száma) 9/243/2018 

 

1.3. A továbbképzési program  

 
adatszolgáltatási nyilvántartási száma 
(az Oktatási Hivatal online rendszerében – PedAkkred-ben szereplő nyilvántartási 
szám) D/4079/2018 

 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZŐJE 

2.1. A továbbképzést szervező megnevezése 

 Bűnmegelőzési Központ 
 

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? 

1 alkalom 

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

34 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 képzésnek a felnövekvő nemzedék fenntarthatóságra történő nevelése a célja, a résztvevők 
szerint a képzés megvalósította kitűzött célokat. 
„Nagyon jól felépített témakörök, ugyanakkor laza, nem görcsös, a tanfolyamon részt vevők 
aktivitásának figyelembevétele.” 

átlag eredmény: 4,91  

3.2.2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 

 1 2 3 4 5 

A képzésen résztvevők számára hasznosak voltak az információk, páran jelezték, hogy az 
állatokról szívesebben megtudtak volna több információt. Összességében elégedettek voltak. 
„A legnagyobb élmény számomra az állatok közelsége volt. Erőssége volt a képzésnek a sok 
gyakorlati és izgalmas feladat.” 

átlag eredmény: 4,63 

3.2.3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

 1 2 3 4 5 

A résztvevők hasznosnak találták a gyakorlatokat, sokan a mindennapban is alkalmazhatónak 
találják az elsajátított tudást. 
„A helyszín, a gyakorlati feladatok, a trénerek és segítőik hozzáállása, elhivatottságuk tette 
hitelessé az egész képzést. Élmény volt.” 

átlag eredmény: 4,94 

3.2.4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

 1 2 3 4 5 

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. 
„Felkészült előadók, sok játékos feladat, mely illeszkedett a célokhoz.” 
„Jó gyakorlat aránya.” 
„A helyszín, a vadasparki környezet, a játékok, a személyes megtapasztalások nagyon 
tetszettek.” 

átlag eredmény: 4,81 
 

3.2.5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 

 1 2 3 4 5 

Az előírt követelmények teljesíthetőek voltak a résztvevők szerint. 

átlag eredmény: 5,00 

                                                           
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 minden résztvevőnek megfelelt. 

átlag eredmény: 5,00 

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 
rendelkeznek. 
,,A trénerek felkészültsége kifogástalan volt.” 
„A képzés értéke a gyakorlatias előadás, trénerek felkészültsége.” 

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 
irodalom? 

 
1 2 3 4 5 

Az általános feltételekkel, a kapott segédanyagokkal és a tárgyi feltételekkel is elégedettek 
voltak a résztvevők. Többen kiemelték a helyszín értékeit. 
„A képzés legnagyobb értéke az előadók felkészültsége mellett maga a helyszín, a természet 
közelsége, a Vadaspark.” 

átlag eredmény: 4,94 

3.3.2. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

 1 2 3 4 5 

A részvevők véleménye szerint megfelelő volt a szervezettség. 
„A játékok szervezése, lebonyolítása és a tréning egészének gördülékenysége nagyon jó volt.” 

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! 


