
Összegző jelentés 

a résztvevői elégedettség méréséről 

Iskola neve:   Moodle és Google Meet 

Iskola címe:   None 

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

Időpontja: 2022.05.18 - 2022.05.28    

Oktató neve: Dupákná Gecse Adél Átlag % 

1. Mennyire elégedett az előadóval? 5 100% 

Észrevétel: 
(Nagyon rugalmas és nyitott) (Nyitott, segítőkész, gyakorlatban jól használható ismereteket adott az elméleti tudás 
mellett) 

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? (egyiksem) (nem volt ilyen téma) (Egyik sem :)) (egyik sem ) (Nem volt olyan téma, ami felesleges lett volna! :) ) 

Melyik téma volt a legérdekesebb? 
(mindegyik) (FFC) (Az ökocímkék) (Az összes téma érdekes volt) (A környezetvédelemmel kapcsolatos jogok 
megismerése) (Minden csoportmunka.) 

Melyik téma volt a leghasznosabb? 

(Mindegyik részben volt olyan, amit a későbbiekben be tudok építeni.) (Zöld óvoda pályázathoz kapcsolódó tartalmak, 
ötletbörze) (gyakorlati tanácsok) (A fenntarthatóság megjelenése az ovi ped.programjában) (Zöld Óvoda 
kritériumrendszere) (A kukavarázs ötletbörze) (Zöld óvoda pályázat, kritériumrendszer) 

Melyik téma volt a legújabb? 
(FFC célok ) (számomra a fenntarthatóság) (Az előmeneteli rendszer) (Fenntartható Fejlődési Célok) (a Fenntartható 
Fejlődési Célok ) (Natura 2000) 

8. Milyen témát hiányolt a tematikából? (Semmilyet) (nem hiányoltam semmit) (----) (Nem tudok ilyet mondani) 

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

(Igen, teljes mértékben.) (igen) (igen) (Igen, jó támpontot kaptam és sok-sok ötletet ahhoz, hogy a fenntartható 
nevelés felé elinduljunk a gyerekekkel.) (igen) (igen, nagyon hasznos volt , rengeteg új ötlettel gazdagodtam) (Igen, 
rendkívül hasznos és szerteágazó ismerettel, tudással, tapasztalattal gazdagodtam. ) 

10. Egyéb észrevétel, javaslat a tanfolyamszervezőnek: 
(Nagyon jól éreztem magam!) (Nagyon szuper volt a sok magyarázat,jó volt,hogy mindent átbeszéltünk.) (Nagyon 
örülök hogy itt lehettem ezen a továbbképzésen :)) (Nincsen) 

Válaszolt: 9 fő      

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

  Dr. Bánhidi Sándorné 

  főtitkár 



 


