
„A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási lehetőségei”  

Akkreditált pedagógus továbbképzés 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Alapítási engedély száma: 82/243/2012 

Adatszolgáltatás száma: D/1493/2012 

A képzés időpontja: 2016. szeptember 26-28. 

 

Az elégedettségmérés eredményei 

 

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

 

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

4,87 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 4,68 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 4,87 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 5 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 4,87 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 4,93 

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.)? 

4,93 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 
5 

 

II. Szöveges visszajelzések 

 

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

 Teljesen. 

 Teljes mértékben megfelelt az előzetes elvárásaimnak, a kitűzött célok megvalósultak. 

 Teljes mértékben megvalósította a kitűzött célokat. 

 A célokat elértük.  

 Többet kaptam, mint amit előre vártam. 

 Maximálisan teljesítette a kitűzött célokat, és megfelelt az elvárásaimnak.  

 Elvárásaimon felüli volt a képzés.  

 Az elmélet teljesen átültetve a mindennapi, hétköznapi helyzetbe. 

 Nem tudtam pontosan, hogy mire számítsak, de úgy érzem, többet kaptam, mint amit vártam.  

 Többet kaptam, mint azt előzetesen vártam. 
 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

 

 Egyedül azért nem volt minden információ újszerű, mert tanultam kommunikációt, és több tréningen is 
részt vettem már. 

 Korábban már olvastam, tanultam róluk. Egy részüket már ismertem, fel kellett eleveníteni. 

 Számomra teljesen újak voltak. 

 Sok új dolgot tanultam, igyekszem hasznosítani és alkalmazni, továbbadni. 



 Naprakész, pontos információk, a munkámat sokban segíti majd. 

 Sok új ismeretet hallottam. Teljesen gyakorlat közeli volt. Minden pedagógus elvégezhetné. 

 A kommunikációs helyzetekben az állapotok, én-helyzetek, én üzenetek, az érzelem és a gondolatok 
területe. 

 Sok új információ volt számomra. Nagyon érdekesnek és hasznosnak találtam ezeket. 

 Néhány információról már olvastam előzetesen, de itt értelmet is nyertek a fogalmak. 
 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 

 Nagyon hasznos volna minden pedagógus számára, és újra feleleveníteni is kell. 

 nagyon hasznos minden pedagógusnak és szülőnek, el kellene jönniük ilyen képzésre. 

 Nagyon hasznosnak találom és igyekszem beépíteni a mindennapjaimba.  

 Sokféle dolgot tudok majd alkalmazni belőle a munkám és életem során. 

 nagyon hasznosnak tartom a munkám és a magánéletem szempontjából egyaránt.  

 Változatos, az emberi szükségletekre maximálisan figyelőek voltak a módszerek.  

 A mindennapi életemben és a munkámban is egyaránt használható és fontos és hasznos. 

 Nincs olyan eleme, amit ne lehetne hasznosítani. 

 Csakis a gyakorlatban van értelme. Erre készített fel. 
 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 

 Teljes mértékben. 

 Nem csak elmélet, hanem sok-sok gyakorlat, így jobban rögzülnek a tanultak.  

 A gyakorlati bemutatások, szituációs játékok, a gyakorlás sokat segít az elméleti rész megértésében.  

 Megfelelőek, világos, érthető, kellően érthető. 

 nagyon változatosak, színesek.  

 A bemutatásokat, elméletet egyértelműen elmondott, mindig gyakorlat követte, ezzel segítve a 
megértést és az alkalmazást.  

 A módszerek nagyon változatosak voltak, elősegítették az információk elsajátítását, megértését és 
gyakorlatba helyezését.  

 Ezután ezt az utat szeretném egyre jobban alkalmazni. 
 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 

 Maximálisan.  

 A gyakorlat során begyakoroljuk a megtanult elméletet, így képesek vagyunk teljesíteni a 
követelményeket. 

 Elgondolkodtató minden résztvevő számára. 

 Olyan jól megértettük az elméleti részt, hogy könnyen teljesíthető volt.  

 Maximálisan teljesíthető. A gyakorlás a mindennapok feladata. 

 Ettől tartottam az elején egy kicsit, de nem volt nehéz.  

 Örülök, hogy önmagunk fejlődéséhez kötik a teljesítményt. 
 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 Gyakorlati alkalmazás során derül ki, hogy ki mennyire sajátította el az ismereteket. 

 Mindenki a csoportból le kell "vizsgázzon" egy gyakorlati feladat során. Életszerű.  

 A közvetlen visszajelzések nagyon fontosak, úgy érzem, ettől tanultunk a legtöbbet. 

 A gyakorlatban is megvalósult az ismeretek ellenőrzése. 

 Igen, tetszett, hogy bedobtak a mély vízbe. 
 
 



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

 

 Teljesen felkészültek, szakmailag nagyon megfeleltek.  

 Maximálisan kompetensek.  

 András és Zsolt atya életem eddigi legjobb trénerei. Nagyon köszönöm! 

 A trénerek nagyon felkészültek, segítőkészek voltak a képzés alatt. Jó, hogy a feszült pillanatokat 
humorral oldották fel.  

 Mindenre figyeltek, érdeklődőek, meghallgatnak, segítenek, kitűnő fölkészültség. 

 Jó szakemberek jó légkört teremtettek, emberileg is nagyon jók.  

 Alapos, jól felkészült trénerek. Kellemes, jó hangulatot biztosítottak az oktatás során.  

 Kimagasló, tökéletes, magával ragadó. 

 Kiváló munkát végeztek. Nagyon felkészültek, nagy tudásúak, ugyanakkor nagyon közvetlenek, amivel 
oldott légkört teremtenek. 

 Nagyon tetszett, hogy 2 atya tartotta a képzést. Tudásuk magas, Isten kapcsolatuk mély. 
 

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

irodalom stb.)? 

 

 Maximálisan. 

 Mind a helyet, segédanyagokat, könyvajánlást jónak tartom. 

 Nagyon hasznos volt a kinyomtatott munkafüzet. 

 Jó volt a képzés szervezése.  

 A munkafüzet használata sokat segített a napokban. A lényeg nagyon jól összeszedett benne. 
 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

 

 Szép környezetben öröm tanulni. 

 Rugalmas, gyors. 

 Szuper! 

 Kitűnő. Az előzetes tájékoztatások hasznosak voltak. Közben is mindent megkaptunk, ami a képzést 
támogatta. Szállás is minden igényt kielégítő. 

 Mindenről időben, alaposan tájékoztattak. A képzés is gördülékenyen ment.  

 Minden információ tökéletes, részletes és alapos. 

 Kiváló volt. Mindenről időben értesültünk. Mindig tudtuk, hogy mi következik. Nagyon jól esett, hogy 
ennyire gondoskodtak rólunk (víz, kávé, ebéd) 

 Különösen a szállás közelsége tetszett. 
 

Egyéb megjegyzés 

 

 Nagyon jól éreztem magam. Köszönöm az atyák türelmét, kedvességét, segítségét és a pozitív légkört.  

 Köszönöm, hogy részese lehettem.  

 Nagyon jól éreztem magam, nagyon sokat tanultam, és örülök, hogy itt lehettem.  

 Nagyon jól éreztem magam a továbbképzésen. A végére egész felszabadult lettem és ez köszönhető a 
két oktató személyiségének, a belőlük áradó megértésnek és nyugalomnak. Köszönöm! 

 Nem hallottam előtte semmit a képzésről, és kissé nehéz szívvel jöttem el otthonról (család, szervezés, 
munka) de minden várakozásomat felülmúlta. A hangulat oldott, baráti lett nagyon rövid idő után, 
köszönhetően a sok drámapedagógiai játéknak, amik mindig a legjobb időben voltak. Az atyák 
felkészültsége, elhivatottsága, figyelme, odafigyelése példaértékű. A 30 óra kissé hosszúnak tűnt 
elsőre, és el is fáradtunk, de a fáradtság ellenére nagyszerű volt a képzés. Nagyon sokat fejlődtem, 
tanultam (én-közlés:-)), amiért hálás vagyok. Isten áldja meg a szervezőket és az atyákat a további 
munkájukban, hogy sok kolléga is részt vehessen ezen a képzésen.  



 A képzés is fantasztikus volt, a jó hangulat mellett nagyon hasznos és érdekfeszítő volt. Továbbá az 
egyéb szervezés (szállás, étkezés, innivalók) is maximálisan a résztvevők igényeit szolgálták ki és még 
különféle sajátos igényeket is figyelembe vettek. nagyon szépen köszönöm.  

 Nagyon hálás vagyok az atyáknak és a szervezőknek ezért a továbbképzésért. Isten áldása kísérje 
további munkájukat! 

 Minden embernek szüksége lenne ilyen képzésre. Az atyák személyét, személyiségét is fontosnak 
gondolom.  

 Élveztem a változatos feladatokat, játékokat. Igazi felfrissülés volt. Az atyák kedvessége, türelme, 
segítőkészsége átsegített félelmeimen. Köszönöm a lehetőséget, az igényes továbbképzést, a szállást.  

 Köszönöm András és Zsolt atyának a hozzáértő, türelmes, szellemiekben gazdag oktató munkáját.  

 Nagyon hasznosnak tartottam a képzést és nagyon jól éreztem magam. Másoknak is szívesen ajánlom, 
mint ahogy nekem is ajánlották. Én nem csalódtam, sőt hálával tartozom az atyáknak a kapott 
ismeretek átadásáért, figyelmükért. Az ő lelkesedésük számomra is érdekessé, izgalmassá tette a 
tanfolyamot.  

 Jól éreztem magam. Csak ajánlani tudom és fogom is munkatársaimnak, ismerőseimnek. Kedvesek és 
felkészültek voltak az oktatók, András és Zsolt atya egyaránt. 
 


