
Összegző jelentés 

a résztvevői elégedettség méréséről 

Iskola neve:   Google Meet és Moodle 

Iskola címe:   1133 Budapest, Kárpát u. 11. 

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

Időpontja: 2022.10.26 - 2022.11.06    

Oktató neve: Nagy Lajosné, Katóné Antal Yvett Átlag % 

1. Mennyire elégedett az előadóval? 5 100% 

Észrevétel: 

(Végtelenül kedves, mosolygós hölgy hatalmas szakmai tudással) (Kedves, segítőkész, naprakész, felkészült, hiteles, szakmailag 
kiváló.) (Felkészült, kedves, türelmes, segítőkész volt) (Nagyon kedvesek, megértőek, segítőkészek voltak.) (Összefogta a 
résztvevőket. Családias hangulatot teremtett.) (Sok tudással, tapasztalattal, jó előadói készséggel rendelkezik. Kedves, türelmes, 
megértő, elfogadó, együttműködő.) (Segítőkész, türelmes, motiváló) 

2. Mennyire volt elégedett a szervezéssel, tárgyi feltételekkel? 4,92 98,33% 

3. Mennyire volt elégedett az oktatott tananyaggal? 4,92 98,33% 

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,92 98,33% 

5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények? 4,92 98,33% 

6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,92 98,33% 

Melyik téma volt felesleges? 

(nem volt ) (nem volt) (Nem volt olyan.) (Nem volt olyan) (Ilyen nem volt.) (nem volt) (Nem volt olyan.) (Nem volt ilyen.) (Minden téma 
valamilyen szinten adott valami újat.) (Nem volt ilyen téma.) (Minden téma fontos volt ahhoz, hogy tisztában legyek a fenntarthatóság 
alapelveivel, és céljaival. ) 

Melyik téma volt a legérdekesebb? 

(fenntartható fejlődési célok) (Fenntartható fejlődési célok értelmezése) (A gyakorlati feladatok. ) (Az óvoda lehetőségei a 
takarékosság, újrafelhasználás és újrahasznosítás területén) (Egymás ötletei, módszerei, jó gyakorlatai.) (a Zöld Óvoda pályázati 
anyaghoz kapcsolódó hasznos témák) (A 3R, illetve a fenntarthatóságról szóló.) (Csapatmunka.) (A csoportmunkák) (A kiscsoportos 
feladatmegoldások) (A legérdekesebb téma számomra a fenntarhatóságra vonatkozó elmélet gyakorlatba való átvitel. ) 

Melyik téma volt a leghasznosabb? 

(fenntarthatóság az óvodai dokumentumokban) (A kompetenciaterületek és az életpálya kapcsolata) (A már Zöld óvodákban dolgozó 
kollégák tapasztalatai. ) (A kölcsönkapott Föld) (Foglalkozás terv készítés, projekt terv készítés, SMART cél meghatározás.) (a 
fenntarthatóság fogalmának kidolgozása) (Az összes feladatot, témát nagyon hasznosnak tartottam.) (Tudásmegosztás, egymás 
munkájának, ötleteinek megismerése.) (A gyakorlati feladatok.) (Minden terület hasznos volt, sokkal inkább az volt benne a jó, hogy 
komplexen tekintette át a zöld óvodai rendszert ( a saját intézményt előtérbe helyezve.) (A leghasznosabb is a gyakorlati feladatok 
voltak számomra, könnyebben átláttam az adott téma lényegét. ) 

Melyik téma volt a legújabb? 

(Natura 2000 szerepe) (Szaktanácsadói önértékelés és önfejlesztés) (Az elméleti ismeretek.) (számomra mind) (A fenntarthatóság 
történeti háttere.) (a gazdasági komplex áttekintés) (Számomra szinte minden új volt.) (Online képzés használata.) (A nemzetközi 
kitekintés.) (Nem volt számomra ilyen terület) (Másfél éve dolgozok óvodapedagógusként, és bár hallottam és alkalmaztam is a 
fenntarhatóság elveit, de minden téren kaptam új ismeretet. ) 



8. Milyen témát hiányolt a tematikából? 

(semmit, tartalmas, átfogó) (nem volt olyan) (Nem hiányoltam semmilyen témát. ) (semmit) (Nem hiányoltam semmit.) (nem volt ilyen) 
(Nem volt olyan.) (Egy egész volt így!) (Nem volt olyan téma, amit hiányoltam volna, jól felépített mindenre kiterjedő volt a tematika.) 
(Komplex volt, jól strukturált volt, nem hiányoltam semmit. ) (Szerintem minden témát érintett kellő részletességgel amire ennyi idő 
alatt lehetőség volt. ) 

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

(Igen, maximálisan.) (igen) (Igen elérte célját, sok hasznos információhoz jutottam.) (Igen) (Teljes mértékben.) (igen) (Véleményem 
szerint igen.) (Igen.) (Igen) (Egyértelműen elérte célját. Új szakmai kapcsolatok születtek, a résztvevők tudása új tartalmakkal bővült. 
Jó volt együtt dolgozni. ) (Részemről mindenképpen elérte a célját, mert rávilágított arra, hogy a gyakorlatban hogyan tudom ezt a 
szemléletmódot átvinni. ) 

10. Egyéb észrevétel, javaslat a tanfolyamszervezőnek: 

(nincs) (A két előadó profizmusa nagyon szimpatikus volt. ) (Esetleg plusz egy nappal növelni az online kontakt napjait, kettő helyett 
inkább három nap. Talán több idő jutna a feladatok kidolgozására.) (további tanfolyami csoportokhoz ugyanilyen türelmet kívánok) 
(Gratulálok az előadóknak! További sok sikert kívánok!) (Szeretném megköszönni a képzés során mutatott türelmüket és 
segítségüket, az online felületen való eligazodásban. A megerősítő és támogató kommunikációt a gyakorlati feladatok megbeszélése 
során. ) 

        

Válaszolt: 12 fő      

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

  Dr. Bánhidi Sándorné 

  főtitkár 

 


