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30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés  

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

Adatszolgáltatási nyilvántartási száma: D/1493/2012  

 

Elégedettségmérés eredményei   

Budapest, 2016. 04.18-20. 

 

I. Számszerűsített eredmények:  

(átlagok az iskolai ötfokú skálán értelmezettek)  

 

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitőzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?  4,92 

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?    4,83 

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?    4,92 

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?    4,92 

5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?     5,00 

6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?      5,00 

7. Hogyan ítélték meg a résztvevők az trénerek munkáját, szaktudását?    5,00 

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

irodalom, stb.)?           5,00 

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

 

II. Szöveges visszajelzések:  

 

- Teljesen megfelelt elvárásaimnak. Új dolgokat, technikákat sajátítottam el, ami 

munkám során segítségemre lesz. Teljesen új volt minden. Nagyon hasznosnak tartom, 

mert egy olyan képzésen vehettem részt, amelyben az elméleti és a gyakorlati dolgok 

kiegészítették egymást. Az alkalmazott oktatási módszereket munkámba beépítve 

elősegítik azt.  



- Nagyon jól éreztem magam. Sok új lehetőséget ismertem meg a konfliktuskezelésben, 

amelyeket alkalmazhatok majd munkám és magánéletem területén. Nagyon tetszett, 

hogy a képzés inkább gyakorlati oldalról világította meg az eszközöket, módszereket. 

Köszönöm a lehetőséget. 

- Rengeteg szituációs játék segítette a tanultak elsajátítását, alkalmazását. Változatos 

módszerek segítették az elsajátítást. Az elméleti blokkot mindig gyakorlat követte, 

ahol az új ismereteket alkalmazni tudtuk. Maximálisan felkészült, segítőkész trénerek 

a tanfolyam alatt nagyon jó légkört alakítottak ki, ez nagyban növelte a hatékonyságot. 

- Köszönöm, hogy itt lehettem. Szívesen kapcsolódom be a következő tréningbe. 

Kimagasló és szimpatikus volt az előadók együttműködése. További sikeres munkát 

kívánok számukra. 

- Pedagóguspályán nagy segítséget jelent. A gyakorlati feladatok, szituációs játékok 

nagyon szemléletes visszajelzést biztosítanak. Érezhető a felkészültség, a tudás és 

elkötelezettség. Remekül összehangolt program, jó hangulatú és tartalmas. 

- A kitűzött célok megvalósultak. Az információk teljesen újszerűek, érdekesek 

számomra szokatlanok voltak, hasonló továbbképzésen még nem vettem részt. A 

képzés nagy része gyakorlatias, hasznos és életszerű, úgy érzem, jól alkalmazható 

dolgokat tanít. Az oktatási módszerek rávezetőek, érthetőek, hasznosak, néha 

meglepőek. A szokatlan helyzeteknek köszönhetően kezdetben furcsának tűnik, de 

oldódás után könnyen teljesíthetők a feladatok. A képzők egyértelműen rutinosak, 

felkészültek, alaposak nagy szakmai tudással. A segédanyagok megfelelőek, a 

szemléltetés és tájékoztatás kiváló. A képzés megfelelően, alaposan szervezett. 

- Köszönöm a segítő szavakat! Bebizonyítottátok nekem, hogy félelmem alaptalan, 

minden új dologhoz sok-sok gyakorlás kell és sikerül! 

- Többet kaptam, mint amit elvártam volna, mert a gyakorlatok jobban elmélyítették az 

elmondottakat. Nem volt minden teljesen új, viszont a szemlélet és a perspektíva más 

megközelítésből több részletet világított meg. Teljes mértékben hasznos, csak pozitív 

véleményem van. Így kellene az iskolákban is súlyozni, elmélet után begyakorlás. 

Széleskörű felkészült trénerek vezették a programot, akik bármilyen felmerült 

helyzethez könnyen alkalmazkodtak, segítve munkánkat. Tiszta, rendezett 

környezetben igyekeztek a komfort érzetünket is figyelembe venni, szakirodalommal 

illusztrálva segíteni a hatékony munkát. minden a helyén volt, nem volt csúszás, 

rendben mentek a dolgok. 



- Hasonló továbbképzésen még nem vettem részt, így teljesen új ismeretlen dolgokat, 

információkat kaptam. A trénerek közvetlenek, barátságosak, rugalmasak, 

lelkiismeretesek. Köszönöm a trénerek munkáját és várom a továbbképzés folytatását. 

- Maximálisan megfelelt, elértem kitűzött céljaim. Sok újat tanultam, szeretnék részt 

venni a folytatáson is. Be fogom építeni a mindennapi munkámba, de az egész 

életembe is. A trénerek nagyon felkészültek, elfogadóak. 


