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1. Megvalósította-e a továbbképzés 
a kitűzött célokat? Megfelelt-e az 
elvárásainak? 

2. Mennyire találta 
újszerűnek a képzésen 
megismert 
információkat? 

3. Mennyire találta 
hasznosíthatónak a  
továbbképzésen hallottakat 
tanítási gyakorlatában? 

4. Mennyire találta 
megfelelőnek az 
alkalmazott oktatási 
módszereket? 

5. A felhasznált irodalom, 
eredeti forrásanyag, oktatási 
segédanyag mennyire 
bizonyult hasznosnak? 

6. Teljesíthetők voltak-e a 
továbbképzés előírt 
követelményei? 
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5 

Rengeteg új ismerettel 
gazdagodtam, és a 
szemléletmódom is több 
mindenben változott a 
képzés nyomán. 

5  5 

Mivel nekem nem 
annyira formális 
tudásra és ötletekre 
volt szükségem, 
hanem arra, hogy a 
diákokkal informálisan 
beszélgetve 
történelmi és politikai 
kérdésekről szilárdabb 
háttértudásom legyen, 
ez maradéktalanul 
teljesült. 

4 

Szokatlan módon 
én jobban örültem 
volna több 
frontális, 
előadásszerű 
résznek, mert a két 
nagy tudású tanár 
ismeretátadása 
ezúttal érdekesebb 
volt számomra, 
mint a kollégák 
véleménye 

5 
Nagyon érdekesnek, 
sokszor szemfelnyitónak 
találtam őket. 

5  

5 
Hallatlanul alapos és érdekes 
témafeldolgozásokban 
vettünk részt. 

5 

Sok esetben 
teljesen új 
megközelítéseket 
ismerhettem 
meg. 

5 

Nagyon. Gyakran esett 
szó a diákok által 
feltett sztereotipikus 
kérdések 
lereagálásáról. 

5 

PPT, kerekasztal 
beszélgetés, 
csoportmunka. 
Bőven megfelelt. 

5 
Több könyvet be is 
ezeretnék szerezni. 

5 
Volt elegendő idő a 
források elolvasására. 

5 

Sokkal több új ismeretet 
nyújtott, mint vártam. Az 
oktatók olyan 
összefüggésekre mutattak rá, 

5 

A képzés során 
olyan 
információkat 
kaptam, amely új 

5 

Pár dolgot már most 
beépítettem az 
óráimba. pl: plakátok, 
filmbejátszások 

5  5 
Rendkívül hasznosak. 
Pár témát pl: Kádár-
korszak teljesen új 

5  
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amelyekre soha nem 
gondoltam. 

megvilágításba 
helyez számomra 
számos 
történelmi 
eseményt. 

nézőpontból fogom 
tanítom. 

5 
Maximálisan. Sokat 
tanultam. 

5 

Az olvasmányok 
3/4-e 
érdekfeszítő volt 
számomra. De 
főleg az előadók 
egyéni 
megközelítései 
frissítették fel a 
tudásomat. 

5 

Most nincs végzős 
osztályom, de úgy 
gondolom, jó lesz a 
gyakorlatban jövőre. 

5 

Örülök, hogy rá 
lettünk 
kényszerítve az 
olvasásra. Hasznos 
volt. 

4 

Csak néhány 
szemelvény volt 
vontatott vagy unalmas, 
de ez egyéni vélemény. 
Többnyire igen 
hasznosak. A fotók, 
videók mind igen 
érdekesek voltak. 

5 

Még nem csináltam 

meg a házit, de 

határidőre meglesz. 

Bejárni jó volt. 

4 

Kicsit többet kellet volna 
beszélgetni, de talán a túl 
sok olvasnivaló ez gátolhatt 
is 

4  4 

Számomra jó volt, de 
egy középiskolában 
kevesbbet lehet ebből 
felhasználni. 

4  5  5  

5  4  5  4  4   
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7. Megfelelő volt-e az 
ismeretek ellenőrzésének 
módja? 

8. Hogyan ítéli meg az oktatók 
munkáját, szaktudását? 

9. Megfelelőek voltak-e a 
tárgyi feltételek (általános 
feltételek, eszközök, 
segédletek, kötelező 
irodalom)? 

10. Megfelelő volt-e a 
továbbképzés 
szervezettsége, 
adminisztrációja, 
kommunikációja? 

11. Ajánlaná a képzést kollégájának? (Igen / Nem) 
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5  5 
Szívesen hallgatnám 
őket még pár féléven 
keresztül. 

5  5 

Tökéletes volt. 
Nagyon inspiráló 
volt maga a 
helyszín is! 

Igen 
Nagyon reménykedem, hogy lesz valamiféle folytatása a 
kurzusnak, mert hiányozni fog, amikor véget ér. 
Köszönöm, hogy részt vehettem! 

5 
Mindenkit igyekeztek 
bevonni az oktatók. 

5 Maximálisan. 5 Teljesen. 5 

Nagyon alapos és 
részletes 
kapcsolattartás, 
Fanninak hála. 

Igen 

5  5 

Óriási tudás, logikus és 
érthető magyarázat. Az 
összefüggéseket és a 
következtetéseiket 
minden esetben 
forrásokkal 
támasztották alá, így 
azok hitelesek voltak. 

5  5 
Fanni remek 
munkát végzett. 

Igen 
Izgalmas volt, hogy új nézőpontból vizsgáltuk 
történelmünk sorsdöntő időszakait. 

5 
Szerencsére nem vitték 
túlzásba ismereteim 
ellenőrzését. :-) 

5 
Nagyon örülök, hogy 
hallhattam őket. 

5  5 Teljességgel. 
Igen 
Egy élmény volt az archívumban lenni. Köszönet érte! 

4  5  5  5  Igen 

4,8 5 5 5 

 


