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A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZ TÉNY 
MEGOLDÁSI LEHET ŐSÉGEI 

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés  

A továbbképzési program alapítási engedélyének száma: 82/243/2012 

Adatszolgáltatási nyilvántartási száma: D/1493/2012 

A képzés időpontja: 2015. 11. 02-04. 

Elégedettségmérés eredményei: 
I. Számszerűsített eredmények: (átlagok az iskolai ötfokú skálán értelmezettek)  

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitőzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?  5,00 

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?    4,83 

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?    5,00 

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?    5,00 

5. Teljesíthetik voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?     4,94 

6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?      5,00 

7. Hogyan ítélték meg a résztvevők az trénerek munkáját, szaktudását?    5,00 

8. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek,  
eszközök segédletek, kötelező irodalom?        4,94 

9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?      4,94 

II. Szöveges visszajelzések: 

Minden pedagógusnak szüksége lenne erre a képzésre. Több időt lehetne szánni a képzésre. 

Gyakorlati helyzetekben lehetett, kellett kipróbálni minden szerzett tudást. Az elméletről már 
olvastam, de sok újat adott a gyakorlati alkalmazás és a példák, magyarázatok.  

Nagyon tetszett ez a képzési forma. Így nemcsak elméleti, hanem gyakorlati példákkal, 
helyzetekkel is találkoztunk, alkalmaztuk a tanultakat, hallottakat. Az alkalmazott módszerek 
használhatók, hatékonyak. A trénerek jól felkészültek. Kedves, humoros, feszültséget oldó 
játékaikkal, mondataikkal, történeteikkel segítették az ismeretek hatékony 
elsajátítását. 

A képzés az elvárásaimat teljes mértékben kielégítette. Teljesen új 
információkat kaptam. Az oktatási módszerek teljes mértékben 
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megfelelőek voltak. A követelmény nagy, de nem teljesíthetetlen. A trénerek tapasztaltak, jól 
alkalmazzák a módszereket. Maximálisan jól szervezett volt a képzés, minden feltétel biztosítva 
volt. 

A képzés az előzetes elvárásaimnak teljes mértékben megfelelt. Minden téren sok új információt 
kaptam. Gyakorlati szempontból hasznosnak tartom a képzést, mert a kommunikáció és a 
konfliktuskezelés a mindennapi munkánk része. Az alkalmazott módszerek korszerűek voltak és 
alkalmazkodtak a képzés céljainak megvalósításához. Nagy, de nem eltúlzott követelményt 
támasztott a képzés a hallgatókkal szemben. Megfelelőnek tartom az ismeretek ellenőrzésének 
módját, mert több módszerrel is mérték a hallgatók felkészültségét. A trénerek nagyfokú 
tudásról, szakmaiságról, empátiáról tettek tanúbizonyságot a képzésen. 

Nem az oktatási módszerekkel volt probléma, hanem a szűkös idővel. Kellemesen fáradtam el. 
Öröm volt a trénerekkel dolgozni. Feszített volt a tempó, de ez az intenzív tréning lényege. 
Nagyon hálás vagyok az itt eltöltött időért, az új módszerekért, a hangulatért, az emberekért, akik 
ehhez hozzájárultak. Örülök, hogy részese lehettem a tréningnek! Köszönöm!  

Teljes mértékben teljesíthetők a követelmények. Kiválóak a trénerek. Egy ilyen jellegű képzés 
szerintem megérdemelne egy hosszabb lélegzetű, akár 60 órás időtartamot is. Köszönöm a két 
atya segítőkészségét, vidámságát, gondoskodását! Isten áldása kísérje további munkájukat! 

A két atya olyan drámapedagógiai módszereket hozott, amelyekben mélyre mentünk a 
személyiség megismerésében, de sohasem vesztünk el a mélységekben. Ki fogom próbálni az 
osztályomban. 

Teljes mértékben azt kaptam, amit vártam. Teljesen elégedett vagyok. Nagyon sokat kell 
gyakorolnom.  

Életem egyik legjobb, az utóbbi évek leghasznosabb képzése volt. Rengeteg hasznosítható új 
ismeretet adott. Jelentős változások következhetnek be a kapcsolataimban. Köszönet az 
előadóknak, köszönet a szervezésért. Köszönet azokért a segítő, bátorító megjegyzésekért, 
személyes biztatásért, mellyel a 30 óra alatt minden görcsöt feloldottak bennünk, és jó, 
együttműködő, lelkes közösséget formáltak belőlünk. Sok ilyen képzésre lenne szükség- egész 
tantestületeknek is. 

Egy jól megszervezett és humánus továbbképzésen vehettem részt, melyen Jézus útját járva 
fejlődhettem, az ő emberi természetével ismerkedve csodálkozhattam rá az istenire. Köszönöm! 

Az elvárásaimnak megfelelt, sok ötletet és segítséget adott. Alsó tagozatos 
nevelőként igazán fontosnak tartottam a játékos megközelítést és a 
gyakorlati feladatok sokszínű alkalmazását. A trénerek teljes 
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mértékben felkészültek, segítőkészek, együttműködőek voltak. Tökéletes volt a szervezés. 
Minden segítséget, tárgyi eszközt megkaptunk. 

A hétköznapi gyakorlatban nagyon jól használható módszereket kaptam. A látásmódomat 
gazdagította. A trénerek nagyon alaposak voltak. A szervezés minden igényemet kielégítette. 
Nemcsak a pedagógusok, hanem a szülők és az iskolavezetés számára is fontos lenne egy ilyen 
tréning. 

Nagyon hasznos volt számomra, többet kaptam, mint vártam. Rengeteg újszerű elemet 
tartalmazott, annak ellenére is, hogy régóta a pályán vagyok. Gyakorlatias, továbbvihető 
ötleteket kaptunk. A trénerek részéről példaadó, profi együttműködést tapasztaltam! 

Mindenben megfelelt az elvárásaimnak, a tréning vezetői nagyszerű munkát végeznek. 
Mindenféleképpen hasznosnak tartom, mert életszerű helyzetekről tanulunk. Az utóbbi idők 
legjobb, leghasznosabb tréningjén vettem részt. A trénerek kiváló szakemberek, a módszereik 
követhetőek, hasznosak.  

Az előzetes elvárásaimat tökéletesen kielégítette. A mindennapi munkám során tudom 
alkalmazni. A módszerek teljesen újszerűek és hatékonyak voltak. A trénerek kiválóan végezték 
feladatukat. Hasznosnak tartom az ilyen jellegű képzéseket. Sokat számított a trénerek 
felkészültsége és szakmai tudása. 

Az elvárásaim felett teljesített! Az elméleti háttér teljesen új volt. Köszönöm, hogy részt 
vehettem ezen a tréningen, mely számomra sok hasznos gyakorlati módszert nyújtott. A 
gyakorlati munkámban jól tudom majd alkalmazni. 

Nagyon jó, hogy a gyakorlatra helyeződött a hangsúly. A trénerek óriási ismerettel és 
tapasztalattal rendelkeznek. Szívesen vennék részt a későbbiekben is hasonló - pszichológiai 
alapokra épülő - képzéseken. 

 


