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Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

 
 

I/1. Kovács Gábor a témában való jártassága a szakmai nap alapján 5 

I/2. Kovács Gábor előadásmódja/foglalkozásvezetési stílusa 4,86 

I./3. Zsupán Péter a témában való jártassága a szakmai nap alapján 5 

I./4. Zsupán Péter előadásmódja/foglalkozásvezetési stílusa 5 

II/1. Képzés témája releváns, korszerű, fontos? 5 

II/2. Megfelelően részletes volt a téma feldolgozása? 4,71 

III./1. A saját pedagógiai gyakorlatába be tudja építeni a hallott/megtapasztalt információk 

(ismeret, módszer, gyakorlat) egy részét, egészét? 5 

III./2. A saját pedagógiai gyakorlatától elvonatkoztatva beépíthetőek a képzésen szerzett 

információk (ismeret, módszer, gyakorlat…) egy része, egésze az általános pedagógiai 
gyakorlatba? 5 

A szakmai nap teljes átlaga: 4,96 

 
 

Emelje ki azt az elemet a szakmai napon elhangzottakból, amelyet a legkönnyebben be tud építeni a saját pedagógiai gyakorlatába! Kérjük, indokolja! 

 Módszerek, (kártyás megbeszélés, kiégé-székek), saját mentálhigiéné 

 Kiégés elméleti és gyakorlati ismertetése 

 Módszerek. Az új technikákat (dixit kártya, szupervíziós játék) pedagógusi esetmegbeszélésen is használhatóak. 
 
Kovács Gábor a témában való jártassága a szakmai nap alapján  

 A nyugodtság és a lényegre látás tetszett a legjobban. 

 Szakmailag magas színvonalat képviselt. 
 

Kovács Gábor előadásmódja/foglalkozásvezetési stílusa  

 Fókuszált figyelemmel, kedves stílusban. 
 

Zsupán Péter a témában való jártassága a szakmai nap alapján  



 A nyugodtság és a lényegre látás tetszett a legjobban. 

 Szakmailag magas színvonalat képviselt. 
 

Zsupán Péter előadásmódja/foglalkozásvezetési stílusa  

 Fókuszált figyelemmel, kedves stílusban. 
 

Képzés témája releváns, korszerű, fontos? 

 Hiánypótló számomra. 
 

Megfelelően részletes volt a téma feldolgozása? 

 Nagyon rövid volt az idő. 

 Igen, maximális módon kimerítette a lehetőségeket.  
 

A saját pedagógiai gyakorlatába be tudja építeni a hallott/megtapasztalt információk (ismeret, módszer, gyakorlat) egy részét, egészét? 

 A módszereket diákcsoportban tudom alkalmazni. 
 

A saját pedagógiai gyakorlatától elvonatkoztatva beépíthetőek a képzésen szerzett információk (ismeret, módszer, gyakorlat…) egy része, egésze az általános 
pedagógiai gyakorlatba? 

 
 

Egyéb 

 Várom a mihamarabbi következőt. 

 Szívesen vennék részt még hasonló képzésen. 

 Túl sok téma volt, kevesebb lehet több 

 Szükség lenne rá nagyobb rendszerességgel. 
 

 
 

 


