
 
A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZTÉNY 

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI 

 

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés  

A továbbképzési program alapítási engedélyének száma: 82/243/2012  

Adatszolgáltatási nyilvántartási száma: D/1493/2012  

 

Elégedettségmérés eredményei   

Budapest, 2015. 02.26-28. 

 

I. Számszerűsített eredmények:  

(átlagok az iskolai ötfokú skálán értelmezettek)  

 

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitőzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?  4,80 

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?    4,79 

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?    4,83 

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?    4,81  

5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?     4,79 

6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?      4,79  

7. Hogyan ítélték meg a résztvevők az trénerek munkáját, szaktudását?    4,80 

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

irodalom, stb.)?           4,73 

9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?      4,70 

 

II. Szöveges visszajelzések:  

 

- Először vettem részt ilyen jellegű továbbképzésen, de nagyon örülök, hogy itt 

lehettem. Nagyon empatikusak voltak a trénerek. Jó volt velük együtt dolgozni, sok új 

dolgot kaptam tőlük.  

- Volt közöttük olyan, amivel már találkoztam, jó volt részletesen is hallani róluk.  

- Nagyon jók, életszerűek voltak a példák. Segítették a módszer későbbi alkalmazását.  



- Nagyon újszerű volt, mert élményszintű volt. A Gordon-módszerről olvastam már 

(több mint 10 évvel ezelőtt). Ez a tréning megmutatta a módszer használhatóságát. 

Ezzel együtt is teljesen új megvilágításba helyezi az eddigi ismereteimet. Minden 

mozzanatát hasznosnak tartom. Nemcsak a konfliktuskezelés terén, hanem az 

önismeret szempontjából is, sőt még a játékokat is be tudom majd építeni a tanítási 

gyakorlatomba.  

- Megfelelt, bár szívesen hallgattam volna Jézus életéből konfliktus megoldási 

helyzeteket. A tárgyi feltételek megfelelőek voltak, nehézséget csak az utazás és a 

késő esti hazaérkezés okozott.  

- Fantasztikus oktatók és emberek, használható, alkalmazható tudást mutattak nekünk.  

- Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem a konfliktuskezelő tréningen. biztos 

vagyok benne, hogy hasznosítani fogom.  

- Úgy gondolom, minden pedagógusnak részt kellene vennie, de javaslom a 

jegyesoktatásban is.  

- Megfelelő és hatékony volt, nagyon jó volt a szervezés.  

- Nagy lelkesedéssel töltöttem el ezt a néhány napot. Nagyon jó hangulatban tartották a 

tréninget.  

- Az itt tanultakat nagyon jól tudom alkalmazni, a magánélet és a munkám során. 

- Köszönettel tartozom mindkét atyának. Örülök, hogy részt vehettem ezen a 

továbbképzésen és ennyi információval és tudással mehetek haza.  

 


