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AZ NKE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL MEGVALÓSULÓ 

PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK 



A pályaorientációs képzések fő célja 

 

„Az iskola arra való, hogy az ember 
megtanuljon tanulni, hogy felébredjen 

tudásvágya, megismerje a jól végzett munka 
örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, 

megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja 
azt a munkát, amit szeretni fog.”  

(Szent-Györgyi Albert) 

 

 



CÉLUNK A PROJEKTBEN 

A pályaorientációs képzésekben dolgozó 

oktatók számára a mindennapi 

munkavégzésben használható segítséget / 

támogatást tudjunk adni.   

Pályára vonzás, beillesztés, pályán tartás a 

rendészeti területen 



PÁLYAORIENTÁCIÓS SZAKTERÜLET 

BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI 

Belügyi 
rendészeti 
ismeretek 
tantárgy 

képzésfejlesztése  

Közigazgatási 
ismeretek 

választható 
tantárgy 

bevezetése  

Az új rendészeti 
és közigazgatási 

tárgyú OKJ-s 
szakképesítések 

képzésének 
előkészítése 



BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK 
TANTÁRGY KÉPZÉSFEJLESZTÉSE  

 

A rendészeti pályaorientációs tevékenységek 

eddigi hatékonyságának, 

eredményességének felmérése, elemzése, 

értékelése és összegző jelentés készítése 

 

30 interjú lebonyolítására került 

sor 

Online kérdőív, amelyet 719 fő 

töltött ki 

A belügyi rendészeti ismeretek oktatóinak 

felkészítéséhez oktatási (módszertani) 

csomag összeállítása 

„Pedagógiai módszertani 

ismeretek a közszolgálati 

pályaorientációs képzés oktatói 

számára” 

„A rendészeti pályaorientációs képzésben 

résztvevő oktatók felkészítése” 

 

2018. március 19. és 20. 

28 fő 

A rendészeti pályaorientációs képzés 

oktatóinak szóló műhelybeszélgetések 

megszervezése 

 

4 db 

A rendészeti pályaorientációs képzés 

helyszíni monitoring vizsgálata, monitoring 

jelentések elkészítése  

 

18 db 



„KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK” 
VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY BEVEZETÉSE 

Az NKE által vállalt feladatok 

 A közigazgatási pályaorientációs képzés oktatási csomagjába tartozó oktatási 

segédlet kidolgozása 

 A közigazgatási pályaorientációs képzéshez alapszintű e-learning tananyag 

tartalomfejlesztése 

 Általános gimnáziumi közszolgálati fakultációs tananyag - A közigazgatási 

pályaorientációs képzés oktatási csomagjába tartozó 3 db tankönyv 

kidolgozása 

NKE elkészítette a kerettanterv 
ajánlást - 2018 

13/2019. (VII. 12.), „a kerettantervek 
kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 
szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

módosításáról” szóló rendelet elfogadása 



AZ ÚJ RENDÉSZETI ÉS KÖZIGAZGATÁSI TÁRGYÚ 
 OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉSEK KÉPZÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

„Az új rendészeti és közszolgálati ismeretek 

oktatóinak pedagógiai módszertani felkészítése”  

2018. március-április 

2018. november – december 

144 fő 

„Szakmai módszertani ismeretek a közszolgálati 

pályaorientációs képzés oktatói számára”  

 

I. Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok 

II. Rendvédelmi jog és 

közigazgatás 

III. Magánbiztonság 

„Az új rendészeti és közszolgálati ismeretek 

oktatóinak szakmai módszertani felkészítése” 

2019. november-december 

150 fő 

A közszolgálati szakképzésekben résztvevő 

tanulók elégedettségének mérése, az 

elégedettségi vizsgálat eredményeinek 

összegzése, jelentés elkészítése  

2020 végéig 

Az OKJ-s közigazgatási és rendészeti tantárgyak 

oktatóinak moderált oktatói műhelybeszélgetés 

4 db 

 

A közigazgatási és a rendészeti szakképzések 

helyszíni monitoring vizsgálata, monitoring 

jelentések elkészítése 

18 db 

 



PILLANATKÉPEK A MUNKÁNKBÓL 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 
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