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Felkészítés a hátrányos helyzetű roma tanulók nevelésének sajátosságaira a katolikus köznevelési intézményekben 

című 30 órás, a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Alapítási engedély száma: 23/183/2015 

elégedettségi kérdőíve 

2018. május 7-9. 

 

Elégedettségi kérdőív (1-5 skála)  

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

4,83 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 
4 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 
4,77 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 
4,67 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 
4,76 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 
4,88 

7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, együttműködését? 
5 

8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, kötelező irodalom stb.)? 
4,89 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 
4,88 

 
4,74 
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1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 

 Maximálisan. 

 Nagyon sok részinformációt helyére tett. 

 Nem voltak feleslegesen futott körök. Az előadások arról szóltak, amit meghirdettek. 

 Szakmailag nagyon felkészült, a mindennapokban is cigányokkal foglalkozó előadók, sok gyakorlati tanáccsal. 

 Sok már ismert tudást, anyagot hallottam. Azt vártam, hogy mind a 3 nap a megoldás lehetőségéről szól majd. 

 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

 Szinte mindennel találkoztam, de az aktualitása miatt hasznosan összeszedett volt. 

 Részben ismertem. 

 Nem is az újszerűség, inkább a logikusan felépített rendszerbe foglalás a jelentős. 

 Egységbe foglalt, eddig már ismert információk mellett, új személetmódot ismertem meg. 

 Ezen a területen még teljesen járatlan voltam, így számomra sok újat nyújtott. 

 Leginkább a meglevő tudásom megerősítését éreztem, az újszerű inkább az új ismeretségek, iskolák voltak. Velük jó volt beszélni, átadni egymásnak 

ötleteteket. 

 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 Teljes mértékben. 

 A szakképzésben dolgozóknak igen hasznos. 

 Nagyon jó, hogy sok élményszerű előadó volt. 

 100%-ban. Nagyon személyes is volt. Mindenki szinte egyenként is választ kaphatott az őt különösen érdeklő kérdésre. 

 Végre egy olyan képzésen vehettem részt, amely a mindennapokban jól használható gyakorlatot tartalmazott. 

 Erre van szükség, hogy minél több gyakorlati példa legyen. 

 Számomra hasznos volt a különböző játékok megismerése. Áthelyezem a saját tanóráimba is. 

 Szerintem minden pedagógusnak minimum így meg kellene ismerkednie a cigány kultúrával. 

 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 Nagyon sokat tanultam belőle, igyekszem reáltárgyat tanítóként alkalmazni, megerősítést kaptam. 

 Jó részét. 
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 Első nekifutásra óriási mennyiségűnek tűnt az anyag, mégis most nem érzem magam nagyon fáradtnak, ez pedig mindent elárul. 

 Változatos, szemléletes, sokrétű módszert láthattunk, tapasztalhattunk. 

 Főleg az általános iskolai korosztálynál alkalmazhatóak. 

 Több mozgás, csoportmunka. 

 
5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 Teljesíthetőek a továbbképzés követelményei. 

 Úgy gondolom kipróbálni mindent kell, a többit a gyakorlat dönti el. 

 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 Igen, elég részletes volt. 

 Megfelelő volt, kellő figyelemmel könnyen teljesíthető volt. 

 

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

 Nagyon jó volt a használható szakmaiság mellett az elméleti összeszedettség. 

 Maximális felkészültségű oktatók. 

 Magas szintű. 

 

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

 Minden rendben volt. 

 Köszönöm szépen Székely János könyvét. 

 Nemcsak ezt, köszönöm a tiszteletet is. 

 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

 Teljesen megfelelő. 

 Minden tökéletes volt.  

 Jól szervezett. 

 Másodjára vettem részt a KPSZTI-ben szervezett továbbképzésen. Még inkább elégedettebb voltam mindennel, mint először. 

 

 



4 
 

Egyéb 

 Várakozásaimmal ellentétben pozitívumként élem meg, hogy játékokat is fogok tudni használni. Nagy örömmel tölt el. Köszönöm szépen az eltelt 3 napot.  

 Nagy hatással volt rám a képzés, nagyon sok ismerettel és élménnyel gazdagodtam. Nagyon szépen köszönöm, hogy megszervezték ezt a képzést, örülök, 

hogy itt lehettem. 

 Jó lelkületű emberek közt szívesen töltöm az időmet. 

 A külső munkatársak, előadók előadásai különösen tetszettek, hiszen ők is „saját bőrükön” tapasztalják a mindennapok nehézségeit. 

 Köszönjük szépen a színvonalas továbbképzést! Sok ötlettel megyek haza, örülök, hogy másokkal is meg tudtam osztani a problémáimat! 

 Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem a képzésen. Nagyon hasznosnak, segítő visszajelzésnek éreztem. A továbbiakban is lesz, ami erőt ad 

munkámhoz. Nagy érdeklődéssel fordulok a későbbi hasonló képzések irányába. 


