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A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási lehetőségei  

című 30 órás, a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Alapítási engedély száma: 575/76/2017 

elégedettségi kérdőíve 

2018. május 22-24. 

 

Elégedettségi kérdőív (1-5 skála)  

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

4,92 

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

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 
4,92 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 
4,92 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 
5 

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.)? 
4,85 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 
4,69 

 
4,89 

 

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

 Előzetes várakozásaimat is fölülmúlta. 

 Sok mindent kaptam, amire vártam. 
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 Megfelelt. Örülök a tartalmas előadásoknak. 

 Elvárásaimnak megfelelt, sokat tanultam. 

 Elvárások felett. 

 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

 Az én-állapotok meghatározása volt a legújabb. 

 Teljesen újak voltak. 

 A gyakorlati alkalmazások újszerűek voltak.  

 90%-ban újszerű volt. 

 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 A trénerek mindent megtettek, a többi saját felelősség. 

 A mindennapi kommunikáció és problémamegoldásban nagy hasznát tudom venni. 

 Törekszem a hasznosítására.  

 Ötlettárunk sokat gazdagodott. 

 Jók voltak a gyakorlati példák. 

 Hasznos lesz az információk birtokában ezeknek a használata. 

 Mind a szakmai, mind a magánéletben hasznosítható. 

 Sok gyakorlati alkalmazást, életszerű példát kaptam. 

 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 Változatos módszerek, nagyon megfelelőek. 

 Nagyon tetszettek a játékos feladatok.  

 Megfelelő az elmélet és gyakorlat aránya.  

 Jó volt, hogy a gyakorlaton volt a hangsúly.  

 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 Teljesen. 

 A követelményeket nagyfokú koncentráció mellett lehet teljesíteni. 
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 A mindennapi élet bizonyítja majd. 

 Maximálisan. 

 Segítőkészek voltak a trénerek, így könnyebb volt a teljesítés.  

 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 A lényeg az alkalmazás, és erre sok feladatot végeztünk. 

 Jók a szituációs gyakorlatok. 

 

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

 Maximálisan, köszönöm.  

 Sok humorral, rengeteg ismerettel adták át az infókat. 

 Abszolút felkészült oktatókkal dolgozhattam együtt. Jó volt hallgatni őket, jó légkört teremtettek. 

 Az empátiájuk példa értékű. 

 A trénerek felkészültek voltak. Rugalmasak és segítőkészek.  

 Konkrét, korrekt válaszokat adtak. 

 Magas fokú szaktudásuk van. Segítőkészek, együttműködőek, egyenrangú partnerként kezeltek bennünket.  

 

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

 A segédanyag nagyon jól hasznosítható. 

 Jó, hogy a szakanyagot már az első napon megkaptuk. 

 Minden nagyon jó volt. 

 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

 Kicsit fárasztó egyben a három nap. A több nap több elmélyülést adna. 

 Jól éreztem magam. Köszönöm.  

 Megfelelő.  

 

Egyéb 

 Kellemes hangulatban zajlott, jó kis közösséggel. Feltöltődtem. Köszönöm.  


