
Felkészítés a hátrányos helyzetű roma tanulók nevelésének sajátosságaira a katolikus köznevelési 

intézményekben  

Akkreditált pedagógus továbbképzés 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Alapítási engedély száma: 23/183/2015 

Adatszolgáltatás száma: H/26232/2015 

A képzés időpontja: 2016. október 10-12.  

 

Elégedettségmérés eredményei 

 

I. Számszerűsített eredmények: (átlagok az iskolai ötfokú skálán értelmezettek) 

 

1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt 
meg az Ön előzeteses elvárásainak? 

4,41 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 4 
3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 4,41 
4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 4,47 
5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 4,7 
6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 4,64 
7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, 
együttműködését? 

4,88 

8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, 
segédanyag, kötelező irodalom stb.)? 

4,94 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 
4,76 

 

 

II. Szöveges visszajelzések 

 

1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzeteses 
elvárásainak? 
 

 Jól megfelelt, sok gyakorlati módszert is megismertem. Pl. drámapedagógia, játékok. 

 Jók a játékok, Székely atya, Béla "atya" előadásai jók voltak. 

 Sajnálattal hallottam, hogy több előadó lemondta a meghívást. 

 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

 

 Új módszerek alkalmazása volt számomra a legérdekesebb. 

 A cigánykultúra története és a cigánypasztorációról elhangzottak új ismeretek voltak. 

 Sok háttér információt kaptam.  

 Sok új, keveset már tudtam.  

 Nagyon sok továbbképzésen vettem részt az elmúlt években, így sok volt az ismétlés, ami szintén jó. 

 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 

 Sok konkrét gyakorlatban megvalósítható ötletet kaptam. 

 Olyan ismereteket, ötleteket kaptam, amit a mindennapi munkámba be tudok építeni. 



 Drámapedagógiai játékok. Cigányokkal szembeni viselkedés módszerei, lehetőségei. 

 Picit több gyakorlati ötlet jobb lett volna.  

 Igyekeztek az előadók a valós élet problémáira reagálni. 

 A játékos és drámapedagógiai módszerek nagyon hasznosak voltak. 

 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 Megfelelőnek tartom. 

 Változatos, szemléltetésben gazdag volt. 

 Változatos, jól érthető. 

 Picit több gyakorlat kellett volna. 

 Túl sok volt az előadás, több gyakorlati feladatnak jobban örültünk volna.  

 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 

 Teljesíthető, jó volt a szemléltetés is. 

 Teljesíthető minden pedagógus számára. 

 Szoros órarend. 

 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 

 Igen, logikus, érthető. 

 A teszt az alkalmazott tudást kérte.  

 Igen. 

 Az esszé feladatok hasznosak voltak. 

 Így nehéz volt.  

 

7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, együttműködését? 

 

 Jól felkészültek, tartották az időkeretet. 

 Többségében együttműködő, komoly szaktudással rendelkező trénerek foglalkoztak velünk. 

 

8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, kötelező 

irodalom stb.)? 

 

 A feltételek jók voltak. 

 Jól szemléltették az előadásokat, filmrészletek, diák, PowerPoint bemutatók. 

 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

 

 Örömömre szolgált, hogy személyesen kaptam e-mailt, nem csak a munkáltatómon keresztül. 

 Jól szervezett, jól felépített. Az első két nap túlzsúfolt volt, egy kicsit és elfáradtam. 

 Lehetséges, hogy az oktatás azonos szakaszaiból érkezők több segítséget kapnak egymástól, mint így: 

óvoda, általános iskola, gimnázium, középiskola? 

 

 

 

 



Egyéb megjegyzés 

 

 Köszönöm, hogy részt vehettem ezen a képzésen, melyen a cigányság viselkedésének okait jobban 

megértettem, rávilágítottak arra, hogy a hagyományos módszereket fel kell váltanom újabbakra. 

 Elégedett vagyok, csak nagyon fáradt. 

 Dr. Székely János előadása nagyon érdekes volt. Sok gyakorlati példát ismertem meg. Gulyásné dr. 

Kovács Erzsébet előadása is hasznos volt, és érdekes. A többi előadóval is nagyon elégedett vagyok. 

 A Don Bosco módszer a legtanulságosabb volt a gyakorlati alkalmazáshoz. Sokrétű és színes, témát 

körüljáró továbbképzésen vehettünk részt.  

 Köszönöm a lehetőséget, a sok segítséget és az érdekes előadásokat, amiből sok mindent tanultam.  

 A Szalézi iskola igazgatója által tartott előadás és a játékos, interaktív feladatok nagyon hasznosak 

voltak.  

 Köszönöm a részvételt, sok jó ötletet kaptam, amit az otthoniaknak is szívesen átadok. Jó munkát, 

kitartást kívánok a KPSZTI dolgozóinak, szeretettel.  

 A képzéshez tartozó szállással nagyon meg voltam elégedve és a közelsége sokat segített. 

 

 

 


