
A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási lehetőségei 

című 30 órás, a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Alapítási engedély száma: 575/76/2017 

elégedettségi kérdőíve 

Időpont: 2020. február 17- 19 

 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet   

1068   Budapest, Városligeti fasor 42. 

Trénerek: Babály András, Gulyás Zsolt  

Résztvevők száma: 13 fő 

Elégedettségi kérdőív (1-5 skálán)  

1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 5,00 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 4,46 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 5,00 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 4,53 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 4,91 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 4,91 

7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, együttműködését? 5,00 

8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, kötelező irodalom stb.)? 4,91 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 4,91 

összesen: 4,84 

 



 

 

1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 

• Teljeskörűen. 

• Előzetesen már sok jót hallottam és most bizonyosságot is kaptam, számomra, hogy tényleg nagyon jó volt a képzés. 

• Ez a képzés nagyon magas szinten és mégis emberi közelségben valósította meg a céljaimat. 

• Sokkal többet kaptam annál, mint amit elvártam! 

• Nagyon elégedett vagyok a kapott ismeretekkel és a gyakorlati megvalósítással, modellezéssel. 

• Teljesen másra számítottam. Nagyon sokat gyakoroltunk, játszottunk, alkalmaztuk a megtanult módszereket.  

• Megvalósult minden célom, amit a továbbképzés alkalmával kitűztem magamnak. 

• Gyakorlati és a szituációs játékokban szuperül éreztem magamat! 

• Elgondolkodtam, sok vitát másként fogok kezelni ezentúl. 

• Megtanultam a konfliktuskezelés eredményes működtetését.  Arra is választ kaptam, hogy a velem együttműködni nem akaró személlyel 

való kapcsolatot erőltetni nem lehet. 

 

 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk?  

 

• A Gordon- módszerről már olvastam, de ennek igazi értelmére igazán csak most döbbentem rá, a gyakorlati alkalmazás során. 

• Sok hasznos, új ismerettel lettem gazdagabb. 

• Sok új érdekes információt hallottam, ezeket mind alkalmazni is fogom. 

• Nagyon újszerűek voltak számomra. 

• Voltak számomra már ismert információk, de rengeteg új ismerettel lettem gazdagabb. 

• Teljesen újszerű információk voltak, számomra. 

• Hallottam már róluk, de most ismertem meg csak igazán ezeket a módszereket. 

• A szituációk és a játékok teljesen ismeretlenek voltak számomra. 

 



 

 

 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 

• A gyakorlatokat a családomon próbálva gyakorolnom kell, hogy megmaradjanak! 

• A mindennapokban könnyebben vagy elviselhetőbben fogok beszélgetni! Törekedni fogok arra, hogy alkalmazzam az itt tanultakat! 

• Teljes mértékben hasznos volt, úgy gondolom, hogy minden tanult elemet tudok majd alkalmazni a munkám és a magánéletem során. 

• Mindent be tudok illeszteni a pedagógiai munkámba. 

• A kommunikációim során mindenképpen hasznosnak tartom. 

• Az elvárásaimat felülmúlta a képzés, gyakorlati szempontból is. 

• Fontosnak tartom és ajánlani fogom a kollégáimnak is. 

• Így volt értelme a képzésnek, hogy a gyakorlati feladatok voltak túlsúlyban. 

 

  

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 

• A kiscsoport nagyon jó, esetleg lehettek volna vetített szituációk. 

• Célravezető, gyakorlatorientált, vicces, szellemes. 

• Nagyon megfelelőek az oktatási módszerek, gyakorlati példákkal alátámasztva + szemléltető eszközökkel. 

• Jó volt a sok játék és példa. 

• Nagyon jó volt, hogy minden szerepben kipróbálhattuk magunkat. A zsibbadtságot játékkal oldottuk. 

 

 

 



 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 

• Teljesíthető, jó volt együtt dolgozni. 

• Még sokat kell gyakorolnom. 

• Teljesíhetőek voltak számomra. 

• Teljes mértékben, mert az oktatók jól oldották a „szorongásainkat”! 

 

 

6. Megfelelőnek tartja az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 

• Nagyon is!  

• A gyakorlati ellenőrzés tetszett a legjobban. 

• Megfelelőnek, nagyon sokat gyakoroltunk, párhuzamos szituációkban. Más helyzetében, vagy szemlélődőként voltunk jelen. 

 

 

 

7.  Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, együttműködését? 

 

• Maximálisan felkészültek, szaktudásuk is megfelelő, együttműködőek. 

• Széles háttértudás, hatalmas rutin és baráti légkör. 

• Magas szintű. 

• Fantasztikusak voltak. 

• Nagy tapasztalattal rendelkeznek. 



 

8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, kötelező irodalom stb.)? 

 

• Jó volt a munkafüzet. 

• Teljesen rendben van. 

• AZ összeállított munkafüzet nagyon hasznos volt. 

• Segédanyagok, játékok, munkafüzet, projektor – változatos eszközök, módszerekkel párosulva. 

• Megfelelő eszközöket használtak, megfelelő időben. 

 

 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

• Nagyon megfelelő volt a képzés szervezése. 

• Mindenről időben, teljeskörű tájékoztatást kaptam.  

• Teljesen rendeben, szervezetten ment. 

• Hiányzott az étkezés! 

  Megjegyzés: 

• Nagyon köszönöm a kiemelkedő felkészültségeteket, a jó hangulatot és azt a sok használható tudást, amit itt kaptam!  Feltöltekezve megyek haza és 

a tanultakat nagy lelkesedéssel igyekszem alkalmazni. 

• Életem legjobb tréningje volt ez a tréning. Szeretném folytatni a tanulást; olyan szakemberek vezették a tréninget, akik nagy szaktudásukkal, sok 

humorral tették emlékezetessé ezt a három napot. Gyorsan eltelt ez a három nap, sajnos! 

• Hálásan köszönöm a három nap tapasztalatait! 

• 2020. őszén szeretném folytatni a továbbképzést a haladó kurzusban! 

• Nagyon megfelelő volt a 30 kredites továbbképzés, és jövök, jövünk a haladó szintre is! 

• Várom a folytatást, haladó szinten is! 

 


