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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 

2019. február 28, március 1-2. 

 

Trénerek: Babály András, Gulyás Zsolt atyák 

Helyszín: Nyíregyháza 

 

Elégedettségi kérdőív (1-5 skála)  

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

4,94 

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

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 
4,94 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 
4,88 

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

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.)? 
5 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 
4,94 

 
4,9 
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1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 

• Nagyon. 

• A kitűzött célokat megvalósította, az előzetes elvárásaimnak maximálisan megfelelt.  

• Pontosan erre a módszerre volt szükségem. 

• Ezt vártam a képzéstől.  

• Az előző képzésből már hoztunk ismereteket, bár jó volt újra felidézni. 

 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

• Nagyon. 

• A harmadik módszerről eddig még nem is hallottam.  

• Újszerűek voltak, nem gondoltam eddig át ilyen aspektusból a kapcsolataimat. 

• Korábban már vettem reszt hasonló témájú képzésen. 

 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

• Fontos. 

• A pedagógiai munkában különösen fontosnak, nélkülözhetetlennek tartom.  

• A játékok felvezették a gyakorlati feladatokat, szituációkat.  

• Már egyetemen is tanítani kellene, nagyon fontos lenne. 

• Gyakorlati szempontból nagyon hasznos volt. 

• Sok ötleletet kaptam. 

 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

• Nagyon tetszett a csoportos munkamódszer.  

• A módszerek tökéletesek, a hosszú napok ellenére jóleső fáradtsággal távozunk.  

• Teljesen megfelelő volt. 

• Kiváló volt. 

• Változatos, jól követhető. 
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5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

• Teljesíthető. 

• Elvárhatóak. 

• Reálisak a követelmények. 

 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

• Nagyon jó volt. 

• Sokat tanultam a szituációs játékokból.  

• Mindig volt visszajelzés. 

• Igen. 

 

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

• Nagyon segítőkész. 

• Hihetetlenül felkészültek és magával ragadó a lelkesedésük. 

• Gyakorlottak, jól vezetik a csoportot. 

• Kiváló. 

• Remek felkészültségű, jól együttműködő, mindenre odafigyelő trénerek. 

 

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

• Nagyon elegendő. 

• Mindent megkaptunk, amire szükségünk volt.  

• Rendben volt. 

 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

• Jól szervezett. 

• Nagy könnyebbséget jelent, hogy helyben volt.  

• Minden tökéletes volt.  

• Külön pozitívum, hogy a saját intézményünkben volt. A résztvevőknek ez nagy könnyebbség. Köszönjük! 

• Időben részletes tájékoztatást kaptunk. 
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Egyéb 

• Nagyon jól éreztem magam a továbbképzésen, színvonalas, változatos, érdekes és sok ismerettel tűzdelt program volt. Hálás vagyok, hogy itt lehettem.  

• Jó volt ilyen fantasztikus emberekkel találkozni. Köszönjük a tanítást. Jobbá váltunk által.  

• Nagyon örültem a tréning vezetőinek és a jó csapatnak.  

• Köszönöm a két előadó jó irányítását, figyelmét, hatalmas tapasztalatát, humorát, empátiáját, széles körű ismereteit. 


