
 

HALLGATÓI ÉRTÉKELÉS 

ÖSSZESÍTÉS 

Az alábbiakban képzés végén kitöltött értékelőlap 
kérdéseire adott pontszámok (1-től 5-ig terjedő 
skálán) összesítése valamint a hozzájuk írt 
megjegyzések találhatóak. 

 

1. Mennyire elégedett a továbbképzés tartalmával, céljával? Megfelelt-e az elvárásainak? 

5,00 

 „Még több embernek lenne érdemes ilyenen részt venni.” 

„Tartalma, témái gyakorlatban meglévő, élő problémákat öleltek fel.” 

„Nagyon időszerű volt már ebben a témában is továbbképzést szervezni!” 

„Meglepett, hogy mennyire jól felkészültek voltak az oktatók és színvonalas előadásokat tartottak. Jó 

értelemben lepett meg.” 

„Maximálisan elégedett vagyok. A trénerek tájékozottsága, szaktudása, embersége, személyisége 

kiemelkedő.” 

„A várakozás feletti volt a téma és annak feldolgozása.” 

„Többet kaptam, mint amit vártam.” 

 

2. Mennyire voltak újszerűek a megismert információk? 

4,47 

„ Sok újszerű, számomra ismeretlen elmélet, anyag hangzott el, volt pár, ami ismerős volt nekem.” 

„Sok információ volt a témáról, de helyére kerültek a képzés alatt.” 

„Teljesen újszerűek (és szükségszerűek) voltak.” 

„Rengeteg olyan dolgot hallottam, amiről eddig nem is hallottam.” 

„Az élményeken, a játékokon szerzett tapasztalatok, kommunikációk formái, a beilleszkedés szakaszai 

újak voltak számomra.” 

„Nagyon újszerű és naprakész volt.” 

„Nem voltam még ehhez hasonló képzésen, így az eltérő kultúrák, alapvető fogalmak megismerése 

nagyon újszerűek voltak.” 

„Részben. A már meglévő ismereteket sikerült ez által tovább bővíteni.” 

 

3. Mennyire tartja hasznosnak a továbbképzésen megszerzett tudást? 

5,00 

„Számomra főként az önismereti tudás a legfontosabb, a szakmai tudás elmélyítésére további 

gyakorlatok szükségesek.” 

„Pl: a játékos mesefoglalkozás a másság megismertetésére és elfogadtatásra jó gyakorlatként teljes 

mértékben adaptálható.” 

„Magamról is új tapasztalatokat szereztem, pl. milyen jól viselem az új helyzeteket.” 
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„Abszolút hasznosnak tartom, és igyekszem megosztani a kollégákkal is!” 

„Az óvodai nevelésben, bármely másság elfogadásához, elfogadtatásához hasznos.” 

„Szeretném beépíteni a mindennapokba az itt megismert játékokat.” 

„Fontosnak tartom, hogy a beilleszkedés szakaszaival tisztában legyek, hogy segíteni tudjam.” 

„Sok mindenben megváltoztatta a világnézetem, gondolkodásmódomat.” 

„Tisztázta az alapfogalmakat. Gyakorlatban is hasznosítható tudást adott.” 

„Bár az első nap nem gondoltam, de az utolsó napra biztos lettem abban, hogy a megismertek a 

munkám során hasznosak lesznek.” 

 

4. Mennyire tartja a képzésen megszerzett tudást gyakorlatban hasznosíthatónak? 

4,82 

„Abszolút gyakorlat közeli, hiteles információk, előadók.” 

„Inspiráló volt, a foglalkozás ötletekhez sok előkészületre, eszközre van szükség, így az kevésbé 

hasznosítható instant módon.” 

„Teljes mértékben hasznosíthatónak tartom.” 

„Nagyon sok ötletet kaptunk, és a lényeg, hogy a gyakorlatban is megvalósíthatók!” 

„A játékok kivitelezésében mind egytől egyig fel tudom használni.” 

„Az utolsó nap gyakorlatai az óvodai gyakorlatba könnyen átültethető. Kész projektterv.” 

„A sok-sok gyakorlat nagyszerű volt.” 

 

5. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 

4.94 

„Kiváló - jól összeállított képzés.” 

„Nagyon tetszett, hogy nem az unalomig ismert, száraz előadások voltak, nagyon jók voltak az 

előadók!” 

„Érthető, világos volt.” 

„Tetszett az érzékeltetése a sarkalatos pontoknak, a játékosítás.” 

Élményszerű, tartalmas, felépített.” 

„A sok-sok gyakorlat nagyszerű volt.” 

„Komplex képzést kaptam, megfelelő módszerekkel, célorientált felkészítés történt.” 

 

6. Teljesíthetőek voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? (Reflexiós levél) 

4,94 

„Teljesíthető, mivel a képzés anyag sokrétű tudást, ismeretet adott.” 

„ Szóban könnyebb lett volna számomra.” 

„Igen, mert a konkrét hasznosításra kérdez rá, nem az elméleti részekre.” 

„Igen, bár nagyon meg voltunk ijedve tőle.” 

 

7. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? (Reflexiós levél) 

4,94 

„Igen, át tudtuk gondolni a négy nap alatt hallottakat.” 



 

„Személyre szabott visszajelzéssel valósult meg.” 

„Segített összegezni az itt megszerzett tudást.” 

 

8. Mennyire volt elégedett az oktatók munkájával, szaktudásával, felkészültségével? 

5,00 

„Telje mértékben, két felkészült, rátermett oktatót ismertem meg.” 

„Konkrét tudást közvetítettek felkészülten, élményszerűen.” 

„Lenyűgöző volt a szaktudásuk, lelkesedésük, műveltségük, közvetlenségük, felkészültségük…” 

„Nagyon jó oktatók, maximálisan felkészültek, játékaikkal végig fenn tartották az érdeklődésem, 

figyelmemet.” 

„Tetszett a természetességük, hozzáállásuk, felkészültségük, a keretek tartás.”” 

„Maximálisan. Hiteles, gyakorlati emberek nagy elméleti tudással.” 

„Rugalmas, magas szaktudás, emberismeret, nyitottság. Öröm, hogy megismerhettem őket” 

„Csillagos ötös!! Bár minden előadó ilyen felkészült lenne, és ilyen érdekesen adná át a tudást!” 

„Kiváló, hiteles!” 

 

9. Megfelelőek voltak-e a továbbképzés tárgyi feltételei? (helyszín, ellátás, technikai 
eszközök) 
5,00 

„Maximálisan el voltunk kényeztetve.” 

„Rendben voltak a tárgyi feltételek.” 

„Elegendő hely volt a játékhoz, ismeretek átadásához, új eszközöket ismertem meg.” 

 

10. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

4,94 

„Időkereteket pontosan betartották.” 

„Gördülékeny, érdekes, tanulságos, gyakorlatias.” 

„Időben pontos, precíz kezdés, és vég-befejezés is!” 

„Az összhatás komplexebb lett volna, ha egyben lett volna a 4 nap. De így is érdekes volt, a hosszú 

szünet alatt érett tudással, tapasztalatokkal gazdagodva folytatni a munkát.” 

 

11. Amit szívesen megosztana a szervezőkkel, előadókkal: 

„Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem!” 

„Köszönöm az élményszerű továbbképzést, az érdeklődő, elfogadó, nyitott hozzáállást a csoporthoz.” 

„Nagyon megkedveltem a két kedves előadót, Katát és Anit, akik csodálatos emberek!” 

„Nagyszerű képzés szuper előadókkal!” 

„IKT eszközök használatában való jártasság fontos.” 

„Az idő felhasználtságuk profizmusukról tanúskodott.” 

„Várjuk az óvodánkba a gyerekekhez is őket szeretettel!” 

„Ezt a továbbképzést vigyétek minél többfelé, csúcs volt!! Nagyon köszönjük!!” 


