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„A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZTÉNY MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI- HALADÓ 

TRÉNING”  

című pilot pedagógus- továbbképzés 

 

elégedettségi kérdőívének visszajelzései 

 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

A képzés időtartama: 2016. december 12-14. 

Helyszíne: Budapest, Katolikus Pedagógiai Intézet 

 

 

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? 4,66 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 4,44 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 4,77 

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

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 4,83 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 4,83 

7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, együttműködését? 4,83 

8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, 
kötelező irodalom stb.)? 4,88 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 4,77 

 4,75 
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II.   Szöveges visszajelzések 
 
1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön 
előzeteses elvárásainak? 

 Jó hangulatú képzés során tanulhattunk meg új technikákat. 

 Tanulságos, jó hangulatú, keresztényi átgondolt, jól szervezett tanfolyamon vettem részt. 

 Teljes mértékben megfelelt az előzetes elvárásaimnak. 
 
2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

 Részben ismertek voltak, előzetes tanulmányaimból. Itt a gyakorlat volt a fontos. (3) 

 Az előző képzés anyagára épült, így az ismerős dolgok bővültek ki. 

 Részben több játékot ismertem már.  

 Nagyon sok új ismeretet, játékot tanulhattunk. A régi dolgokat is felelevenítettük. (4) 

 Haladó csoport. Az első tréning után tudtak újabb, mélyrehatóbb ismereteket mondani az atyák. 

 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 Ebben a 3 napban nagyon sok szituációs játék volt. Ezek során hasznosítható tudásra tettünk szert.  

 A szituációs játékok jól modellezték a jövőbeli eseteket. (4) 

 Az iskolában és a magánéletben is hasznosítható. 

 Valós élethelyzetek elemzése, kezelése a szeretet nyelvén. 
 
4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 Maximálisan, csak kár, hogy egyszeri alkalom. 

 Változatos, a pedagógiai kompetencia minden területét lefedte.  

 Előadás, megbeszélés, gyakorlás, kis csoportos foglalkozás. Változatos módszerekkel foglalkoztak 
velünk. 
 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 Minden segítséget megkaptunk, hogy teljesíthető legyen. 

 Teljesíthető volt, nem jelent irreális terhet a pedagógusoknak. 
 
6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 Az azonnali visszacsatolások jók voltak. 
 
7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, együttműködését? 

 Jól képzett, megfelelő empátiával rendelkező emberek vezettek képzést.  

 A lényeg volt sűrítve a munkalapokon. Azokat könnyű volt tartalommal sűríteni. 

 Felkészültek voltak a trénerek. Magas szakmai tudásukat szívvel-lélekkel átadták.  

 Szimpatikus, felkészült trénerek. 
 

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

 Minden pontosan ment.  

 Kellemes légkörben, segédanyagokat kérés nélkül is megkapva, különféle technikai és más eszközöket 
is használva telt a tanfolyam.  

 
9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

 Figyelmes, átgondolt szervezést tapasztaltam.  
 
 



Általános 
 

 Nagyon izgalmas, a gyakorlati élethez kapcsolódó volt a képzés. Ráadásul felkeltette, fenntartotta az 
érdeklődésemet a téma iránt. Szívesen vennék részt még egy harmadik részen is.  

 Nincs. Köszönöm, hogy itt lehettem. :-) 

 Köszönet a lehetőségért. 


