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Elégedettségmérés eredményei 2014.  

 

I. Számszerűsített eredmények:  

(átlagok az iskolai ötfokú skálán értelmezettek)  

 

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitőzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?  4,88 

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?    4,28 

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?    4,85 

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?    4,9 

5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?     4,73 

6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?      4,92 

7. Hogyan ítélték meg a résztvevők az trénerek munkáját, szaktudását?    5 

8. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök segédletek, kötelező 

irodalom, stb.)?           4,85 

9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?      4,92 

 

II. Szöveges visszajelzések:  

- Nem ismertem előzetesen a továbbképzés anyagát, másra számítottam, ám amit 

megtanultam, sokkal több, mint a várakozásom. 

- Nagyon hasznosnak érzem, olyan, ami beépül a napi kommunikációmba. 

- Rendkívül jó volt, sok gyakorlati feladattal. Biztonságosan kipróbálhattuk a tanultakat. 

- Köszönöm szépen! 

- Úgy érzem, azt kaptuk, amire kíváncsiak voltunk. 

- A Gordon módszerről régen olvastam a könyvet, de sosem volt alkalmam így 

kipróbálni. 



- Segített a gyakorlatban is próbálkozni, nem éles helyzetben, ami bátrabbá tesz, hogy 

alkalmazzam az életben is. 

- Nem nehezek a teljesítményi követelmények, gond nélkül teljesíthetők. 

- Bármikor szívesen beneveznék a folytatásra, ha lesz. 

- Plusz eszközökhöz is hozzájutottunk, a plakátok gondolatébresztőek voltak. 

- Új játékokat tanultam. 

- Nagyon– nagyon fontosnak tartom a képzést a gyakorlati élet szempontjából. Az 

egyetemen is kellene tanítani. 

- Akivel nem így foglalkoztak, aki nem ebbe a módszerbe nőtt bele, annak nagyon 

nehéz erre átállni, de nem lehetetlen. 

- Fantasztikus, nagyon barátságos trénereink voltak, felkészültek, együttműködők, 

megfelelő szaktudással rendelkeznek. 

- Hálásan köszönöm ezt a pár napot, a felkészülést, az odafigyelést, a türelmet, a 

meghallgatást és a jó tanácsokat! 

- Nagyon tetszettek a fényképes, rajzos kártyák, a munkám során is jól tudom használni. 

- Előadóink személyisége számomra nagyon hiteles, megnyugtató volt, öröm volt velük 

tölteni a két és fél napot. 

- Nyitottan, de nem túlságosan átgondolt elvárásokkal érkeztem és egy egész új 

látásmód elsajátításával gazdagodtam. 

- Nagyon örültem, hogy a képzés Nyírbátorban volt, a közelség miatt. Amellett, hogy 

nagyszerű emberekkel ismerkedtem meg, rengeteget tanultam és sokat 

gyakorolhattam. 

- Minden hónapban kellene szervezni ilyen és ehhez hasonló továbbképzéseket minden 

katolikus iskolákban. 

- Nagyon jó volt a továbbképzés, mivel sok gyakorlati ötletet kaptunk. Nem száraz, 

unalmas előadás volt, hanem sok-sok játék, kiscsoportos beszélgetés és szituációs 

játékok követték egymást. 

- Nagyon jól éreztem magam, úgy érzem, régen nem voltam olyan tanfolyamon, ahol 

vidáman tanultam, s amit ennyire hasznosíthatónak találtam. 

- A trénerek által megteremtett nyílt, őszinte, elfogadó légkör megkönnyítette az új 

ismeretek befogadását és a csoporton belüli hatékony, jó hangulatú együttműködést. 

 



- Köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon jól éreztem magam. Sok hasznos, új módszert 

ismertem meg és azokat gyakorolhattam is. A gyakorlás során megkaptam a kellő 

segítséget, amire szükségem volt és helyes irányba tereltek, ha szükség volt rá. 

 

 


