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A képzési csoport létszáma a kérdőív kitöltésekor: 15; a kitöltött kérdőívek száma: 14 

A kérdőívekre adott válaszok (1-10-ig terjedő skálán értékelve) kérdésenkénti 

összesítésének átlageredménye két tizedesre kerekítve: 

 

Mennyire elégedett a képzés elméleti részének oktatóival? 
10 

Mennyire elégedett a képzés gyakorlati részének oktatóival?  
10 

Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? 
10 

Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? 
10 

Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott 

módszerek? 
9,86 

Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális 

feltételekkel?  
10 

Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével 

összefüggő tevékenységével? 
10 

Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével?  
9,93 

Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?  
10 

 
9,98 

  



 Nagyon jól éreztem maga, sok ismerte helyére került a témában.  

 A képzést vezetők fölkészültsége elmélet és gyakorlat terén is maximális volt. 

Személyiségük kedves. A képzés fölépítése nagyon tetszett, nem voltak üresjáratok. 

Örülök, hogy részt vehettem, remekül hasznosítható ismeretek birtokába kerültünk.  

 Tartalmas napot tudhatok magam mögött, két kiváló előadóval, remek szakmai 

tudással. Nagyon élveztem, köszönöm! 

 Nagyon hasznosnak tartom, hogy a téma kibontása során gondot és figyelmet 

fordítottak az előadók az önismeret- és személyiség fejlesztésére is. Az elhangzott 

információk és a képzési anyagok is jól szolgálták ezt a célt.  

 Ismételten bővültek ismereteim. Mindaz elméleti, mind a gyakorlati részét tudom 

hasznosítani a további pályafutásom során.  

 Sok tartalmas, szórakoztató, gyakorlati feladattal találkoztam. Több új és hasznos 

információt hallottam. Nagyon pozitív érzésekkel távozom.  

 Nagyon hangulatos volt a képzés, változatos, érdekes feladatokkal. Gratulálok az 

előadóknak.  

 A képzés nagyon jó hangulatban telt el, érdekes, magas színvonalú, változatos volt.  

 Hihetetlenül jó hangulatban, családiasnak mondható légkörben gazdagodhattam 

lelkileg. Köszönöm.  

 Megtudtam néhány dolgot a kiégés hátteréről. Jól követték egymást a feladatok. 

Köszönöm.  

 Repült az idő. Kötetlen, jó hangulatú képzésen vettem részt. Az előadók felkészültek 

az általuk előadottakból.  

 Nagyon sokféle képzésen vettem részt, de ez a mai a legemlékezetesebbek közé 

tartozik. Igazán hasznos volt, sok információt, gyakorlati tanácsot adott. Örülök, hogy 

jelentkeztem a képzésre és köszönöm a vezetők segítségét! 

 Kötetlen, jó hangulatú képzés volt. Az előadóktól sok új információt lehetett hallani. 

Nem volt kötött, mindenkinek véleményt kell formálni mindenről. Változatos nap 

volt, köszönöm.  

 Ez egy nagyon jó nap volt. Évente szeretnék ilyen jellegű tréningen részt venni. 

Köszönöm szépen.  

 Igen pozitív volt a két előadó közvetlensége, szakmai felkészültsége és a köztük lévő 

összhang. Mind az elméleti, mind a gyakorlati percek rendkívül tanulságosak, 

hasznosíthatók. Az elméleti részhez biztosított anyagot köszönöm. 
 

 

 

 


