
Összegző jelentés 

a résztvevői elégedettség méréséről 

Iskola neve:   Tarjáni Gyermektábor 

Iskola címe:   3100 Salgótarján, Tóstrand Hétvégi telep és a Moodle keretrendszer, Google Meet rendszer online kontakt 

Tanfolyam neve:   Újszerű tartalmak a fenntarthatóságra nevelésben a Zöld és leendő Zöld Óvodák számára 

Időpontja: 2022.03.04 - 2022.03.22   

Oktató neve: Dupákná Gecse Adél Átlag % 

1. Mennyire elégedett az előadóval? 5 100% 

Észrevétel: 

(Naprakész, alapos,nyitottság jellemezte bármilyen probléma,kérdés esetén) (Jól éreztem magam a képzésen, 
rengeteg új ismerettel és ötlettel gazdagodtam.) (Kedves, korrekt nagy tudású ) (Nagyon felkészült, alapos, profi!) (Az 
oktató felkészült volt, szervezetten, tartalmasan teltek el a képzés napjai. A résztvevőket motiválta. Személyiségének is 
köszönhetően vidám, jó hangulatú képzésen vehettünk részt.) (nagyon felkészült oktató, mindenre figyelt) (nagyon 
felkészült oktató, tájékozott, sokat tanultam tőle) 

2. Mennyire volt elégedett a szervezéssel, tárgyi feltételekkel? 5 100% 

3. Mennyire volt elégedett az oktatott tananyaggal? 5 100% 

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 5 100% 

5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények? 5 100% 

6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 5 100% 

Melyik téma volt felesleges? 

(Nem éreztem ilyet ) (Nem volt felesleges téma) (A bemutatkozás lett kicsit túl hosszú.) (Nem tapasztaltam ilyet) (Nem 
volt felesleges téma) (egyik sem) (Egyik sem! ) (Egyik téma sem volt felesleges.) (Mindegyik témáról jó volt hallgatni és 
ötleteket meríteni.) (Nem volt.) (Egyik sem) (Nem volt ilyen) (Ilyen téma nem volt.) (nem volt) 

Melyik téma volt a legérdekesebb? 

(Az óvodával kapcsolatos információk) (A gyakorlati zöld óvoda tartalmi megvalósítások.) 
(Újrafelhasznalás,újrahasznosítás témakörhöz anyaggyűjtés,illetve terepgyakorlat helyszínek bemutatása) (Az FFC 
megvalósításának lehetőségei az óvodai gyakorlatban.) (megismerkedni más intézmények zöld szokásaival) (Újra 
felhasználára, újrahasznosításra adott játék ötletek. ) (Az intézmények bemutatkozása, munkájuk megismerése.) 
(Legérdekesebb volt számomra a kukavarázs című rész) (A fenntarthatósági kritériumok összekapcsolása az 
önértékeléssel.) (Hová menjünk kirándulni?) (Az egyéni tapasztalatok gyakorlati témák) (Valamennyi téma érdekes volt 
számomra.) (fenntartható fejlődés) 

Melyik téma volt a leghasznosabb? 

(Ötletek átadása egymásnak) (Fenntartható Fejlődési Célok, 7. Kompetencia, Zöld Óvoda Kritériumrendszere) (A 7. 
pedagógus kompetencia összekötése a szintleírásokkal.) (Dokumentumelemzés (Pedagógiai Program)) (Számomra 
ugyanaz. Az FFC megvalósításának lehetőségei az óvodai gyakorlatban.) (smart cél megismerése, közös gondolkodás 
témákban a kis csoportokkal) (Kiránduló helyek megosztása. ) (A fenntarthatóság elemei az egyes óvodai 
dokumentumokban.) (Újból felfrissíthettem a kompentenciákkal kapcsolatos ismereteimet.) (Az egész tanfolyam.) 
(Célmeghatározások szakszerű megfogalmazása) (Minden hasznos és tanulságos volt) (A fenntartható fejlődési célok 
megvalósításának lehetőségei az óvodában) (óvodai alkalmazása) 



Melyik téma volt a legújabb? 

(Közös munka a kollégákkal) (FFC) (A pedagógus kompetenciák ) (Önfejlesztési irány átgondolása,kijelölése) (Az FFC 
bemutatása, értelmezése.) (webes felületre pályázat feltöltése) (Agenda 2030 program, FFC-k) (A Fenntartható 
Fejlődési Célok megvalósításának lehetőségei az óvodai gyakorlatban.) (A fenntarthatósággal kapcsolatos rész) (A 
fenntarthatóság elemei az óvodai dokumentumokban) (A kompetenciák) (FFC bemutatása, értelmezése.) 

8. Milyen témát hiányolt a tematikából? 

(Nem volt ) (Nem hiányoltam) (Nem volt ilyen) (Nem hiányoltam.) (semmit) (Semmit nem hiányoltam! ) (A Natura 2000-
ről szívesen hallanék még.) (Elég sok témát sikerült érinteni, számomra elegendő volt.) (Talán a lokális lehetőségek 
kiaknázásának módjait.) (Minden benne volt) (Nem volt ilyen) (Nem hiányoltam más témát a tematikából. ) (nem 
hiányzott semmi) (nem hiányzott semmi) 

9. Ön szerint a tanfolyam elérte-e a célját? 

(Igen ) (Igen) (Igen, nagyon hasznos volt, sok elméleti és gyakorlati ismeretet adott.) (Teljes mértékben) (Igen) (igen) 
(Igen! ) (igen) (Igen) (Igen mindenképpen, sok új ötlettel, információval, tudással gazdagodtam.) (Igen.) (Igen) (Igen) 
(Igen, elérte.) (igen) (igen, biztosabb lettem a témában) 

10. Egyéb észrevétel, javaslat a tanfolyamszervezőnek: 

(Nagyon jól, átgondolt volt a képzés tematikája. ) ( Nincs) (Gratulálok a kezdeményezéshez és köszönöm a 
lehetőséget!) (Végtelenül fontosnak érzem, hogy óvodapedagógusként kiemelten foglalkozzunk a témával és átadjuk a 
környezetünknek. Köszönöm, hogy itt lehettem.) (szerintem van rá mód, hogy ppt-t kitegyünk teljes képernyőre és 
közben léptessük a képre való kattintással (diavetítés talán ?)) (Szerintem felettébb érdekesre, figyelem felkeltőre 
sikerült a tanfolyam. Nagyon tetszett, hogy nem csak frontális beszélgetések voltak, hanem csapat munkák, és a 
különböző platformokon való feladat megoldás, amik színesebbé, érdekesebbé, tették a két ) (Mindennel elégedett 
voltam, nincs javaslatom.) (Nagyon magas szintű volt a képzés elismerésem az előadónak!) (Kicsit lehetne hosszabb is, 
és jobban körül lehetne járni a témákat.) (Tartalmas volt) (legyen még ilyen képzés, hogy a kollégáim is részt 
vehessenek) 

        

Válaszolt: 20 fő      

  .................................................................. 

  Dr. Bánhidi Sándorné 

  főtitkár 

 


