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I. Számszerűsített eredmények:  

(átlagok az iskolai ötfokú skálán értelmezettek)  

 

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitőzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?  4, 33 

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?    3,77 

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?    4,05 

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?    4,55 

5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?     4,78 

6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?      4,83 

7. Hogyan ítélték meg a résztvevők az trénerek munkáját, szaktudását?    4,74 

8. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök segédletek, kötelező 

irodalom, stb.)?           

            4,87 

9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?      4,87 

 

II. Szöveges visszajelzések:  

 

- Voltak számomra ismert és új információk is, vegyesen. 

- Szívesen vettem, hogy az elmélet mellett tapasztalatokat és gyakorlati tudást is 

szerezhettem. 

- Nagyon jó volt, egyaránt előfordult frontális, csoport és egyéni munka is.  

- Mindenki tudásának a legjavát nyújtotta.  



- Változatos segédeszközökkel tették az előadók érdekessé az előadásokat.  

- Béla atya előadása tetszett a legjobban. Magával ragadó volt, érezhető volt, hogy 

személyes tapasztalatairól beszélt nekünk, nagyon érdekes és szórakoztató volt. 

Köszönjük! 

- Igyekeztek mindent megtenni. Volt, ami jobban átjött, volt, ami nem.  

- Egész napra a székek nagyon spártaiak.   

- Intézményi szervezésnél szerencsésebb lett volna a csütörtök, péntek, szombat.  

- Köszönjük a lehetőséget. Ha nem is mindenben nyújtott új ismeretet, de megerősítést, 

irányt, feltöltődést mindenképp.  

- Elmélet volt meghirdetve és ez volt benne többségében.  

- Sok mindenről már hallottam, de új is volt számomra.  

- Mivel ez egy elméleti tananyag volt, így nehéz közvetlenül a gyakorlatban használni.  

- Jónak tartom, mert változatos volt.  

- Jónak ítélem meg összességében, teljesen rendben volt.  

- Sok új információval gazdagodtam, melyek segítenek jobban megérteni a cigány 

tanulók problémáit.  

- Az új információkon kívül hasznos volt, hogy más intézményekben dolgozó 

kollégákkal tapasztalatot tudtunk cserélni.  

- Jó volt a szervezés és gördülékeny a lebonyolítás. Ugyanakkor kellő rugalmasságot is 

tapasztaltam.  

- Főleg a más vidékről jött kollégákkal folytatott megbeszélések voltak a gyakorlatban 

is hasznosak.  

- Sikeresen megvalósította a továbbképzés a kitűzött célokat, hiányos ismereteket 

bővítette.  

- Fontosnak tartom, hogy időnként hasonló problémával küzdők találkozhassanak. 

- A trénerek tisztességesen felkészültek. 

- Kevesebb használható ötletre számítottam.  

- Voltak olyan előadások, amelyek sok új ismeretet közöltek. Ezek számomra érdekesek 

voltak.  

- Sok érdekes, fejlesztő játékkal ismerkedtünk meg.  

- A felkészülés megfelelő volt, sajnos azonban a nap végére már nem tudtunk figyelni.  

- A képzéstől megkaptam mindazt, amire az elején készültem, és vártam. Köszönöm a 

rugalmasságot és az előadók, munkatársak kedvességét.  



- Sok régi tapasztalatom volt, de jó volt rendszerbe látni őket. Jó volt más iskolák 

tapasztalatait is látni, hallani, tőlük módszereket tanulni.  

- Változatos, „pihentető” volt, a körülményekhez megfelelő módszerek változtatása.  

- Idősekre, fiatalokra egyaránt igaz a felkészültség, szaktudás, együttműködés, de a 

legélményszerűbb Molnár Gál Béla és Székely János püspök atya volt.  

- Talán a rajz műveltségterület, és a testi nevelés cigányságra való hatásáról is lehetett 

volna szót ejteni, mert ez is nagyon jó közösségépítő erő számukra. Például sok atya 

szeret focizni, még hittan versenyen is vannak focibajnokságok, szeretnek kondizni, 

ping-pongozni, görkori.  

- Teljesen újszerű volt a kiégéssel kapcsolatos előadás, beszélgetés. 

- Több új dolgot, ötletet hallottam, melyet fel tudok használni. Volt számomra sok 

ismert dolog is.  

- Több, gyakorlatban alkalmazható módszerre lettem volna kíváncsi.  

- Öröm volt Molnár-Gál Béla előadását hallgatni. Eddig még nem hallottam 

iskolájukról.  

- Változatosnak találom a módszereket. 

- Mindennel elégedett voltam, a szervezéssel kapcsolatban.  

- Az elvárásaimnak maximálisan megfelelt a továbbképzés. Összecsengett saját, kitűzött 

céljaimmal, elvárásaimmal. 

- Voltak újszerű ismeretek, de ezek kisebb arányban. Az ismert információk 

felfrissítését is pozitívumként tudom értékelni.  

- Gyakorlati szempontból alkalmazható ismeretek jó arányban szerepeltek az elméleti 

anyaggal.  

- A módszerek korszerűek, kompetensek és”pedagógusbarátok” voltak.  

- Az előírt követelmények reálisak, megvalósíthatóak.  

- Az ellenőrzés módja korrekt, „stresszmentes”. 

- A felkészültségük igényes, lelkiismeretes.  

- A tárgyi feltételek maximálisan segítik a képzést, sőt a fénymásolt anyagok még 

további segítséget is nyújtanak.      

- Zökkenőmentes, rugalmas, humánus.  

- Köszönöm a szeretetteljes, igényes, jól szervezett körülmények között eltöltött 3 

napot. sok sikert és a jó Isten áldását kívánom további munkátokra! 

- Voltak nagyon őszinte és kézzel fogható előadások, de olyan is, amit nem éreztem 

fontosnak vagy már ismert anyag volt.  


