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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 

2018. április 24-26. 

 

Elégedettségi kérdőív (1-5 skála)  

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? 
4,15 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 
4,83 

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

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 
4,85 

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.)? 
4,92 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 
4,92 

 
4,82 

 

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

 Teljes mértékben. 

 Szerettem volna megtanulni a győztes-győztes módszert, és sikerült. 
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 Megfelelő rendelkezésre álló idő és kitűnő helyszín, tökéletesen összeállított program. 

 Maximálisan megvalósította az előzetes elvárásaimat. 

 Elvárásaimnak magasan megfelelt, de túl is teljesítette azokat. A trénerek rugalmassága és közvetlensége sokat segített ebben. 

 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

 Harmadik módszer teljes mértékben. 

 A legújabb kutatási eredményekre építve, azokat felhasználva „kész” anyagot kaptunk.  

 Az információk újszerűek voltak. 

 Az alapképzésnek köszönhetően sok ismert fogalommal találkoztam. Újszerű volt a harmadik módszer alkalmazása. 

 Részben találkoztam az ismeretekkel az alapfokú képzéseken, de bőven akadt friss tudnivaló is. 

 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 Sikerült belátnom és megértenem, hogy milyen helyzetben működik a konfliktuskezelés. 

 Hasznosnak tartom nemcsak a munkámban, de a családi életemben is. 

 Kiemelten fontosnak tartom gyakorlati szempontból a képzést. 

 Ez TÖKÉLETESEN hasznos volt. 

 Szükséges, mert az igazi emberi értékeket hangsúlyozza, az emberség, szeretetteljes kapcsolatteremtés tanításával. 

 Fontosnak tartom az elmélet és a gyakorlat egységét. 

 Hasznos, hogy saját példát is vihettünk a gyakorlati feladatokba. 

 Ha képes leszek gyakorolni, elmélyíteni a tanultakat, akkor nagy hasznomra lehetnek ezek az ismeretek. 

 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 Az oktatási módszerek a tréning stratégiájához maximálisan illeszkedtek. 

 András atya és Zsolt atya személyes példáival, magas szintű tudással, hol játékosan, hol tudományos módszerekkel, csoportos, vagy frontális munkával 
segítette az ismeretek elméleti és gyakorlati elsajátítását. 

 A módszerek tudatosan felépítettek, teljesen alkalmasak hogy „bevigyük” az iskolákba. 

 Előnye és erőssége a képzésnek a sok gyakorlat és didaktikus játékok. 

 Nagyon is hatékony, de szórakoztató is volt, pedig igen intenzíven zajlott. 
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5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 Teljes mértékben. 

 Mindannyiunknak teljesíthetőek voltak a követelmények. 

 Semmi bonyolult elvárással nem találkoztam. 

 Maximálisan. Jól átgondolt követelményekkel találkoztunk és a megfelelő segítség is rendelkezésre állt folyamatosan. 
 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 A kiscsoportos megbeszéléseken még inkább lehetőség adódott a tanultak ellenőrzésére. 

 Igen, a gyakorlatok több szempontból megvilágosították azokat. 

 Az ismeretek ellenőrzése majd „élesben” történhet meg teljes valójában a saját munkahelyünkön.  

 Igen. Sikerült megtapasztalni, hogy mennyire tudtam elsajátítani a módszereket, de az ellenőrzés nem okozott feszültséget. 
 

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

 A pszichológia mélységeit minden oldalról ismerik. 

 Teljes mértékben. 

 Maximálisan. 

 Példa értékű. 

 Minden elképzelést felülmúló módon. 

 Kiválóra értékelem. 

 Jól tudnak együtt munkálkodni, kiegészítik egymást. 

 Alaposak, nem siklanak el a részletek felett és meg tudják osztani a figyelmüket. Néha egymás szavába vágnak. 

 Minden tekintetben példamutató. 

 Nagyon felkészült, profi szakemberek. Hatékonyan tevékenykedtek, megadták a szükséges információt és segítséget, támogatást. 
 

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

 Bőséges, mindenre kiterjedő a képzés tárgyi feltétele.  

 Minden szükséges tárgyi feltétel a rendelkezésünkre állt. 

 Kellemes körülmények voltak biztosítva, használható, informatív segédanyagokat kaptam.  

 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

 A képzés szervezése tökéletesen megfelel a mai kor igényeinek.  

 Rendben volt. 
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 Rugalmas, könnyen lekövethető. 

 Minden zökkenőmenetesen, gördülékenyen zajlott le ebből a szempontból is. 

 

Egyéb 

 Nagyon köszönöm ezt a fantasztikus képzést! Megdöbbentő dolgokkal találtam saját magamat szemben, amelyek számomra most hatalmas segítséget 

adtak. Köszönöm az atyáknak a végtelen türelmet, óriási tudást, még annál is óriásibb empátiát. Köszönöm a fantasztikus, kényelmes, finom, figyelmes 

ellátást. 

 Köszönet és hála! 

 Nagyon sokat kaptam és tanultam a képzésből, ezért hálásnak érzem magam és köszönöm. 

 Köszönöm, hogy jelentkezésem elfogadták és hálával tartozom Istennek, hogy részt vehettem ezeken a képzéseken! Köszönöm a szervezők áldozatos 

munkáját, az ATYÁKNAK még hosszú, egészségben eltöltött, boldog munkaéveket kívánok! 

 Mindenkinek el kellene végeznie! 


