
„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 

Képzési jegyzék száma: H/26758/2016 

A képzés időpontja: 2016. október 17-19. 

 

 

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? 4,83 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 4,27 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 4,66 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 4,77 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 4,72 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 4,77 

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.)? 4,94 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 
4,72 

 

II. Szöveges visszajelzések 

 

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

 Nagyon tetszett a sok-sok gyakorlat, játék. 

 Minden tekintetben megvalósította. A konkrét szituációk nagyon sokat segítettek.  

 Nagyon jó volt, többet adott, mint amit vártam.  

 Nagyon hasznos, gyakorlati módszerekre tanított a tréning.  

 Túlzott előzetes elvárásom nem volt, az oktatók a kitűzött célokat teljesítették.  

 Sok negatív tapasztalat után várakozások nélkül érkeztem. Messze túlszárnyalta minden 
elképzelésemet.  

 Jó volt gyakorolni, nem csak száraz elméletet tanulni. 

 Az elvárásaimnál sokkal többet kaptam. 

 Sok gyakorlati példával többet kaptam a vártnál. Keresztény megoldási lehetőségre való rámutatás. 
 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

 Sok új információt és ismeretet hallottam. 

 Nem voltak teljesen újszerűek, csak ebben a megvilágításban még nem láttam.  



 Számomra egy teljesen új gondolatiságot valósított meg. Felborította az eddigi nézeteimet.  

 Korábban már tanultam ezeket a dolgokat. A tréning inkább a gyakorlati alkalmazásukat segített 
elmélyíteni.(3) 

 Nagy része a feladatoknak teljesen új volt.  

 Hallottam már róla, de nem ilyen részletesen. (3) 

 Már voltam egy hasonló jellegű képzésen.  

 Mivel hasonló jellegű képzésen még nem voltam, ezért sok-sok új információval gazdagodtam.  
 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 

 Nagyon, de tudom, hogy otthon ez nehéz lesz munkafüzet, valamint Zsolt és András atya nélkül. 

 Azt gondolom, a példák jól alkalmazhatóak, a mindennapi életben még nem látom tisztán.  

 Nagyon jó gyakorlatokat végeztünk, nemcsak elméletben ismerkedtünk meg a dolgokkal, hanem 
rendkívül jó gyakorlatok is voltak hozzá. A fokozatosság nagyon jól működött.  

 Remélem, hogy alkalmazni tudom őket a gyakorlatban.  

 Csak azért 4-es, mert nem látom még, hogy hol mindenhol tudom alkalmazni.  

 Kicsit még több gyakorlás jó lenne. 

 Minden kollégámnak javasolnám a részvételt.  
 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 Tapintatos és figyelmes volt a módszer- Svéd asztal. Fontos volt számomra a jó közösség, bátran 
beszélgettünk, "játszottunk" és megnyíltunk. Nyitott figyelmet, érdeklődést tapasztaltam.  

 Teljes mértékben, hiszen az elméletet jó gyakorlatokkal, szituációkkal tettük élővé. 

 Többségében igen, egy-két gyakorlatnál éreztem azt, hogy talán túlságosan laboratóriumiak a 
körülmények.  

 A kiscsoportos megosztás néha hosszúra nyúlt.  

 Tökéletes, pont rám szabták. Az elméletet mindig feladatmegoldás követi, ami segíti az elmélyítést. 
Ráadásul játékos, szórakoztató formában.  
 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 

 Tőlem függ! 

 Egyáltalán nem jelentett gondot, vagy nehézséget a teljesítésük. 

 Tökéletesen teljesíthető. 
 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 Azt gondolom törekedtünk rá, de továbbra is a mindennapok alkalmazásában fogjuk jól látni a 
hasznosságát.  

 Maximális volt részükről.  

 Igen. 

 Igen, mert gyakorlatban zajlott. 

 Nem stresszes, gyakorlati. 
 

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.)? 

 

 Kiváló szaktudású, hozzáértő emberek, akikkel öröm volt együtt dolgozni.  

 Nagyon jól felkészültek voltak, jól együtt tudtak működni, helyenként jól kiegészítették egymást.  

 Tökéletesen felkészültek és segítőkészek. 

 Velük volt ilyen tökéletes. 
 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

 

 A körülmények megfelelőek voltak. A tréningek között viszont hasznosabbnak ítéltem volna a hosszabb 
pihenőidőket.  

 A szervezés pontosan zajlott, időben kaptuk a tájékoztatást.  

 Nagyon későn kaptam tájékoztatást a programról, időbeosztásról. (Talán nem is jövök.) (3) 

 Időben jelentkeztem és utolsó nap (pénteken) kaptam tájékoztatást a programról, hogy hétfőn 
jöhetek.  

 Minden a legnagyobb rendben volt.  

 Teljes mértékben elégedett voltam.  
 
Egyéb megjegyzés 

 

 Nagyon sok gyakorlati haszna volt a 3 napnak. Jövőre szeretnék a haladó továbbképzésen is részt 
venni.  

 Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a 3 napnak. Nem csak képzésnek, hanem lelki gyakorlatnak is 
megéltem.  

 Kiváló trénereink voltak, emberileg és szakmailag egyaránt. Olyan légkört teremtettek, ahol a 
problémák akadály nélkül a felszínre kerülhettek, amit ők kiváló érzékkel irányítottak a tanulók "AHA" 
élményének elérése érdekében. Jó volt a hangulat. Köszönöm.  

 Csak köszönetet tudok mondani, csupa nagybetűvel. KÖSZÖNÖM. 

 A három nap alatt végig érezhető volt az előadók teljes figyelme, állandó nyitottsága a csoport felé. 
Köszönjük.  

 Köszönöm ezt a gyakorlat orientált képzést. Mindig tanul újat az ember. Jó lenne, ha lenne szupervízió 
(havonta, évente), hogy berögzüljön, mindig alkalmazzam ezt a jó technikát. Érdekes, hogy kritikus 
szülőre lázadó gyerek a válasz.  
 


