
Elégedettségmérés 

  
„FELKÉSZÍTÉS A KIÉGÉS MEGELŐZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE” 

engedélyezett felnőttképzés 
 

 

A felnőttképzést folytató intézmény: Katolikus Pedagógiai Intézet (székhelye: 1068 

Budapest, Városligeti fasor 42.) 

A továbbképzési program megnevezése: Felkészítés a kiégés megelőzésére és kezelésére 

A továbbképzés óraszáma: 8 óra 

Felnőttképzési engedélyezési szám: E-001238/2015/D001 

Időpont: 2019. január 18. 

Helyszín: Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda Magyarok Nagyasszonya 

Katolikus Tagóvodája 2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8. 

Trénerek: Szentes Judit, Szenthe- Tormássi Anna 

 

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

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? 
10 

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?  
10 

Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?  
10 

 
10 

 

 



• Az oktatók nagyon kedvesek, barátságosak, segítőkészek voltak. Kérdéseinkre 
maximálisan kielégítő válaszokat kaptunk.  

• Nagyon jól éreztem magam, rengeteg új ismerettel gazdagodtam.  

• A gyakorlat sok segítséget adott. A képzés vezető segítőkészek voltak.  

• Örültem a sok gyakorlati résznek. Az előadók felkészültek, kedvesek és segítőkészek 
voltak. Köszönöm, hogy itt lehettem, és új tapasztalatokkal gazdagodtam.  

• Színvonalas, magas szintű ismeretátadás, nyugodt, békés hangulat.  

• Tartalmas, motiváló, gyakorlatias képzés. Köszönöm, hogy részt vehettem.  

• Köszönöm a színvonalas továbbképzést. Nagyon sokat segített és megerősítést 
kaptam.  

• Köszönöm, hogy kiváló szakemberek segítségével gazdagodhattam mind lelki, mind 
egyéb tekintetben.  

• Köszönöm a lelki feltöltődést. 

• Jól felkészült, empatikus, tudást jól átadó trénerektől kaptam jól használható, 
tartalmas módszereket, ismereteket.  

• Nem volt unalmas, élveztem. Jobban megismertem önmagam, új ismeretekkel 
gazdagodtam. A tréning segítséget adott, hogy jobban leküzdjem félelmeimet, 
másoknak nagyon segítsek. Színes, vicces, izgalmas nap volt.  

• Élményszerű játékokkal gazdagított továbbképzésen vehettem részt. Jó emberek 
társaságában, hasznosan telt a nap.  

• Köszönöm a tudásmegosztást. Magas színvonalú szakmai felkészültségük, igényes 
prezentáció.  

• Jó volt, kedves előadókkal.  

• Minden megfelelt az elvárásaimnak.  

• Játékokkal jól fűszerezett. Különösen a szobrászkodás. 
 

 


