
A „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” elnevezésű 30 órás, a 277/1997. 

(XII.22.) Korm. rendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Alapítási engedély száma: 27282/32/2016. 

Adatszolgáltatás nyilvántartási száma: D/3444/2017 (a továbbiakban: képzés). 

elégedettségi kérdőívének feldolgozása 

2017. 04.05- 04.07. 

 

A továbbképzést tartotta: Dr. Leibinger Jánosné, Szentes Judit, dr. Ujházy András, Oláh Gábor 

 

Akkreditálási kérdőív (1-5 skála)  

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

4,4 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 
3,9 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 
4,3 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 
4,6 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 
4,5 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 
4,8 

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.)? 
4,8 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 
4,6 

 
4,53 

 

  



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

 

 Igazából nem voltak előzetes elvárásaim, kíváncsi voltam, mi lesz. 

 Jobban szerettem volna, ha alsós tanítók önálló képzésen vehetnek részt, nem a gimnáziumi 
tanárokkal együtt. 

 Sokkal jobb légkörben zajlott, mint amire számítottam. Jó volt "játszani" is. 

 

 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

 

 Az általános módszertani részeket már ismertem, de voltak új információk is. 

 

 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 

 Sok mindenre rávilágított, hogy mire kellene jobban odafigyelni. 

 Szívesen hallottam volna az Y, Z generációkról, a náluk eredményes módszerekről. 

 

 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 

 Mindenféle módszer előfordult. 

 Jó volt játszani is. 

 Változatos, fenntartja az érdeklődést. 

 Változatos, fenntartja az érdeklődést. 

 

 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 

 Az érettségi hajrájában az olvasnivalót nehéz teljesíteni. 

 Emberséges, teljesíthető, hasznos 



6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 

 Túl sok idő ment el rá, többségünkben hosszú ideje tanítunk már. 

 

 

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

 

 Nagyon jól felkészültek, emberi tartásukkal is példát mutattak. 

 Oláh Gábor és Ujházy András szaktudása, felkészültsége egész kivételesen magas színvonalú. 

 Nagy tudású emberek nagy alázattal és mélységes hittel. 

 Nagyon felkészültnek, kompetensnek éreztem a trénereket. 

 Az együttműködésben volt némi probléma, volt olyan téma, amit kétszer hallottunk, ellenben volt olyan, amire kevés idő volt. 

 Nagyon sok jó ötletet, mintát, gondolatot kaptunk. Köszönjük! 

 

 

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

 

 Minden megfelelő volt. 

 A székek kényelmetlenek. 

 

 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

 

 Minden rendben volt. 

 A székek kényelmetlenek. 

 

 

 

 

 

 



Egyéb 

 

 Személy szerint én nagyon örültem volna, ha Ujházy András előadására több idő maradt volna, mert éppen csak belekezdett egy nagyon fontos témába, 

de nem tudta kifejteni. 

 Nagyon boldog vagyok, hogy részt vettem ezen a képzésen, minden képzeletet felülmúlt. 

 Köszönöm a képzés figyelmességeit, a kávét, vizet, de… Apróságnak tűnik, de a Laudato Si Enciklika szellemében nem éreztem közelinek az ásványvizes 

palackok látványát. Jó lenne, ha ballonban tennék ki esetleg a vizet, s abból mindenki annyit vesz, amennyit szeretne. 

 Nagyon köszönöm a szervezést, a program hiánypótló! Az viszont nehézséget okozott, hogy a képzéssel kapcsolatos feltételeket (óravázlat, kötelező 

irodalom) igen későn kaptuk meg. Nyugodtabban érkeztem volna, ha van időm rendesen felkészülni. 

 Köszönöm a hiánypótló továbbképzés szervezését. Szerettem volna előre minden kötelező és ajánlott irodalmat elolvasni, de sajnos idő hiányában nem 

tudtam megtenni. 

 

 

 

 

 

 


