
„Tréning jellegű felkészítés a keresztény vezetésre az egyházi köznevelési intézményekben” 
című képzésről 

Akkreditált pedagógus továbbképzés 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Alapítási engedély száma: 23/184/2015 

Adatszolgáltatás nyilvántartási száma: D/2948/2015 

Nyilvántartási száma: H/26757/2016 

A képzés időpontja: 2016. november 8-10. 

Helyszíne: Leányfalu 

Az elégedettségmérés eredményei 

 

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

 

 

 

 

 

  

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

előzeteses elvárásainak? 4,85 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 4,35 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 4,78 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 4,64 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 4,92 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 4,92 

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

8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, 

kötelező irodalom stb.)? 4,92 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 4,92 



II.   Szöveges visszajelzések 

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

 Sokat segít a továbbiakra vonatkozólag. 

 Maximálisan. 

 A keresztény vezetői ismeretek terén rengeteget adott.  

 Félelemmel indultam, nagyon jól éreztem magam.  

 Mindig minőséget, garanciát jelentenek számomra a KPSZTI továbbképzések. 
 
2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 
 

 Hasonló képzésen még nem vettem részt.  

 Ilyen jellegű felkészítésen még nem vettem részt, számomra maximálisan jók, újszerűek voltak az 
információk.  

 Teljesen újszerű volt, hiszen ez volt az első ilyen jellegű továbbképzésen, amin részt vettem.  

 A vezetés-elmélet újszerű, vallásos megközelítése és a pszichológiai ismeretek voltak újak (én-
üzenetek, stb…). 

 Sok új ismertetettel gazdagodtam.  

 A korábban végzett Gordon- tréninghez képest is fejlődést tapasztaltam, a tranzakcióanalízis különösen 
újszerű volt a számomra. (4) 

 
3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 
 

 Követhető, alkalmazható módszereket kaptunk.  

 Sok jó gyakorlattal ismerkedtem meg, amit hasznosítani tudok.  

 A mindennapi életben használható.  

 Jól tudom a munkámban alkalmazni a vezetői ismeretek terén.  

 Nagyon hasznos volt gyakorlati szempontból a képzés.  

 Az intézményi kommunikációban, konfliktuskezelésben nagyon hasznos. 
 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 
 

 Elmélet-gyakorlat időnként játékos formában. 

 Több szituációs játékot javasolnék. Megmozgatja a hallgatóságot és sokat tanulhatunk.  

 Játékos, interaktív volt.  

 megfelelőek voltak a módszerek, sokoldalúak, örültem, hogy játszottunk.  

 A tréning jelleg különösen hasznos. 
 
5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 
 

 Akik végigkísérte biztosan teljesíteni tudja. 

 Teljes mértékben teljesíthetőek.  
 
6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 
 

 A megfelelő visszacsatolások ezt bizonyítják.  

 A munkafüzet nagyon hasznos volt a sok példával és gyakorlattal.  

 Észrevétlenül beiktatódott, hiszen mindenki megszólalt az elsajátított ismertekből.  

 Állandó volt a visszacsatolás, a lehetőség a reflexióra. 
 



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

 Rendkívül felkészült oktatóink voltak. 

 Maximálisan felkészült, együttműködő trénerekkel találkoztam. A szeretet sugárzott belőlük.  

 András atya, Zsolt atya szaktudása és felkészültsége példaértékű. 

 Mindannyian kitűnő trénerek, de különösen a két atya (András, Zsolt atya). 

 Nagyon felkészültek, örülök, hogy megismertem őket.  

 Tapasztalt, bölcs trénerekkel dolgoztunk. 
 
8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, 
kötelező irodalom stb.)? 
 
9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 
 

 A környezet megfelelő, inspiráló volt. 
 
Általános 
 

 Köszönöm a képzést! Felkészült szakaemberek képeztek bennünket, egymáshoz illeszkedő technikával.  

 Köszönet a szeretetért, megértésért, bizalomért, támogatásért.  

 Tartalmas, sokrétű, elmélet-gyakorlat egységét megvalósuló képzés volt. A trénerek szakmai 
felkészültsége, a hely lelkisége, és vendégszeretete példaértékű. Várom a folytatást.  

 Ugyan feszes tempójú volt a továbbképzés, azonban rendkívül gyakorlati szempontú és aktuális 
kérdéseket, problémákat vizsgáló. Nagyon hasznos lenne minden intézményvezetésben résztvevőnek.  

 Köszönöm szépen a trénerek lelkiismeretes munkáját.  

 Hasznos képzés volt, ösztönzött a további önképzésre és a tanultak gyakorlati alkalmazására. Hálásan 
köszönjük. Köszönöm.  

 Köszönöm, hogy itt lehettem. Remélem lesz folytatása. Ha igen, örömmel vennék részt rajta.  

 Nehéz volt az értékelés, mert 2 teljesen különböző részből épült fel a képzés. A második fele számomra 
praktikusabb volt, nekem hasznosabb lett volna, ha ez lett volna végig.  


