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A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási lehetőségei- haladó tréning 

című 30 órás, a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzés (alapítási engedély száma: 575/6/2017) 

elégedettségi kérdőíve 
Nyírbátor, 2018. augusztus 21-23. 

 

Elégedettségi kérdőív (1-5 skála)  

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

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

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

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 4,89 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 4,94 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 4,94 

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? 5 

 4,93 
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1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 

• A kezdő tréning után már voltak elképzeléseim, a várakozásnak megfelelően tartalmas volt.  

• Teljes mértékben. 

 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

• Korábban találkoztam már 1-2 játékkal. 

• A továbbképzés nagy részében új információkat kaptunk.  

• Egy kis rézével már találkoztam. 

• Sok minden új dolgot tanultam. 

 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

• A konfliktusok megoldásának és kezelésének újszerű megközelítésére kaptunk módszereket.  

• Átélni és játszani ez egyben élmény és tanulás. Így szereztünk tapasztalatot, tudást.. 

• Nagyon hasznos és gyakorlatias a képzés.  

 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

• Észrevétlenül teljesítettük a követelményeket. A gyakorlatban adtunk számot az ismereteinkről.  

• Hatékony és kivitelezhető. 

• Tetszettek. 

 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

• Kiváló trénerek, karizmatikus személyiségek hatalmas szakmai tudással.  

• Teljesíthetőek. 
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6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

• Minden szükséges és modern eszközt felvonultattak, bőséges szakirodalmat és segédanyagot kaptunk.  

• A szerepjátékok segítségével ellenőrizhetőek voltak az ismeretek. 

 

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

• Segítőkész, türelmes és megértő trénerek voltak. 

• Nagyon jó munkát végeztek a trénerek. 

• Kiváló trénerek hatalmas tudással, karizmatikus egyéniséggel. 

 

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

• E-mailben előzetesen megkaptuk a részletes programtervet, minden szükséges információt.  

• Mindenhez megvoltak a megfelelő eszközök. 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

• Nagyon jól volt megszervezve a képzés. Minden kiváló volt. 
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