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A képzés nyilvántartási száma: H/29174/2017 
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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? 

5 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 4,46 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 5 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 5 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 4,93 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 5 

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.)? 

4,8 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 4,8 

 4,89 
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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? 

 Miután az előző is nagyon jó volt, most is sokat vártam. Sokat is kaptam. 

 Tökéletesen megvalósította.  

 Nagyon vártam és teljesen megfelelt az elvárásaimnak. 

 Ellankadtságomból kihozott, új erőre kaptam, új ötleteket, új lendületet.  

 Nagyon sok ismeretet kaptam és lehetőséget a kipróbálásra.  

 A kezdő tréning elvégzése után úgy érzem, teljesen megfelelt az elvárásaimnak. 
 
 
2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

 A többsége igen. A szeretetnyelveket ismertem, de minden más új volt. Hasznosítható. 

 Hallottam már róluk, de most elmélyült. 

 Mivel haladó tréning volt, így ismétlő rész is volt, ami az ismeretek beépülését szolgálta. 

 Voltak ismétlések (előző tanfolyam anyaga), ami nagyon hasznosan mélyítette az ismereteket, illetve 
alapozta az újat. Ilyen értelemben az itt adott 4-es osztályzat jobb, mint az 5-ös. 

 Sok mindent ismételtünk, elmélyítettünk, de nagyon sok új dolgot tanultam. (Magamról, másokról.) 

 Maslowról és a szeretetnyelvekről hallottam, de most új rétegeket fedeztem fel bennük. 

 A szeretetnyelveket ismertem, de új információkat is kaptam. 

 Sok szakirodalmat olvasok, de itt állt össze a kép. 

 Nagyon sok új játék, gyakorlat segítette a tanulást. 
 
3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 Alig várom, hogy olvassam az anyagot, amit kaptam. 

 A képzés is gyakorlati volt, így jobban hasznosítható. 

 Maximálisan hasznosnak tartom. 

 Teljesen. 

 Jók voltak a játékok. 

 Rengeteg gyakorlat. Nagyon jó volt. 

 Több olyan játékot, módszert is megismertünk, ami közvetlenül használható az iskolában. 
 
4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 Igen, nagyon.  

 Teljes mértékben. 

 Teljesen megfelelőnek tartom. 

 Húzd meg, ereszd meg. Ez a leghatékonyabb. Meghallgatás-mozgás- meghallgatás- játék- 
meghallgatás.... 

 Volt idő mindenre. Nem kellett rohanni játék közben.   

 Elmélet- gyakorlat egyensúlyban volt.  

 Változatosak voltak a módszerek, ami végig fenntartotta a figyelmet. 
 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 Teljes mértékben. 

 Teljesíthetőnek tartom. Ideális lenne, de nagyon sok múlik rajtam is. 

 Szerintem jó, csak a pihenőidő hiányzik ebéd után - nekem. 

 A szerepjátékok szépen visszatükrözik a tanultakat. 

 Csak hallott és kipróbált ismeretre vonatkoznak a követelmények. 

 Teljesen. 



 
6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 Jó a módszer. 

 Szerintem az ellenőrzések mind elmélyítették az ismereteket. 

 Igen, mert stressz-mentes. 

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

 Kiválóak voltak. 

 Nagyon jónak tartom és nagyon köszönöm. 

 Szuper. 

 Jó volt közösen dolgozni. Élményszerű. 

 A trénerek felkészültsége alapos, széles körű, lelkesítő. 
 

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

 Kiváló volt. 

 Jó hogy megkapjuk az írásos anyagot. A könyveket nem mind tudom beszerezni. A körülmények 
megfelelőek. 

 
9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

 Mindenre jutott idő.  

 Most jókor tudtam meg, fel tudtam készülni rá. 
 
Általános 

 Köszönök mindent, amit kaptam András és Zsolt atyától ismeret és élmény szempontjából egyaránt. 

 Rendkívül hasznos képzés mind lelki, mind kommunikációs szempontból. Tudom hasznosítani az 
osztályfőnöki órákon és a mindennapi kommunikációban. Köszönöm.  

 Mindenért hálás vagyok, amit kaptam. Köszönöm! 

 Köszönöm, hogy lehetővé tették számomra az anyagi támogatottságot. Nem tudtam volna eljönni, ha 
többet kellett volna fizetni. Nagyon hálás vagyok ezért.  

 Várom a folytatást. 

 Szívesen jönnék évente egy ismétlő- folytató tréningre, amilyen ez is volt.  

 


