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Elégedettségmérés eredményei   

Budapest, 2016. 05. 23-25. 

 

I. Számszerűsített eredmények:  

(átlagok az iskolai ötfokú skálán értelmezettek)  

 

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitőzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?  5,00 

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?    4,61 

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?    4,89 

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?    5,00 

5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?     4,83 

6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?      4,94 

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.)?           4,78 

9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?      5,00 

 

II. Szöveges visszajelzések:  

- Nagyon új nézőpontot adtak ezek az információk. Sok segítséget ad a gyakorlatban. 

Az alkalmazott oktatási módszerek kiegészítik és erősítik egymást. A trénerek 

együttműködők, minden segítséget megadnak. 

- A megvalósítás teljes mértékű. Nagyon sok újat láttam, hallottam, játszottam. 

Gyakorlatias volt. Több idő szükséges a feldolgozáshoz. A trénerek nagyon 

felkészültek. A technika kicsit hiányos. A szervezés gyors és hatékony. 



- A céloknak teljes mértékben megfelelt, és sokkal többet adott, mint amire 

számítottam. Az információk azért voltak újszerűek, mert hasonló továbbképzésen 

még nem vettem részt. Nagyon hasznosnak találom és csak a mindennapi életben 

begyakorolható. Számomra teljesen új oktatási módszereket alkalmaztak. Teljes 

mértékben teljesíthetőek a követelmények. Szakmailag és emberileg is nagyon 

felkészült trénerek. Kifogástalan volt a szervezés. 

- Nagy várakozás volt bennem, mert a kolléganőim nagy lelkesedéssel nyilatkoztak a 

korábbi képzésről. Már korábban tanultam és hallottam a Gordon-módszerről, de jó 

volt ezt felfrissíteni és gyakorolni. Maximálisan hasznos, hiszen minden területen 

tudom alkalmazni a kapcsolataimban. 

- Nagy létjogosultsága van a mai világban, hogy még jobban megértsük egymást és 

nyugalmat árasszunk magunk körül. A követelmény teljesíthető és nem megterhelő. A 

szituációs gyakorlatok során kiderül, hogy megértettük-e a hallottakat. Mindig időben 

kaptam tájékoztató leveleket e-mailben a szervezőktől. 

- A régebbi ismereteimhez kapcsolódtak és összefoglalták azokat az újak. Jók voltak a 

gyakorlatok, amik megerősítették az elméletet. A trénerek maximálisan figyeltek a 

csoport hangulatára, fáradtságára amellett, hogy nagy tudásanyagot adtak át nekünk. 

- Számomra nagyon sok ismerős elem volt, mert már egyszer részt vettem Gordon 

tréningen és olvastam Berne Emberi játszmák című könyvét, de nagyon jó volt ezeket 

újra hallani és egy kicsit más megvilágításban látni. 

- Teljesen más megvilágításban kerültek a már ismert információk is. Ha megtanulom 

alkalmazni és magamévá tudom tenni, hatásosnak és hasznosak látszik. Érdekes, 

változatos gyakorlatok, feladatok voltak értékelő magyarázatokkal, ezért szórakoztató 

is volt. A Tanultak alapján teljesen megoldható (követelmények). 

- Félek, nem mindig tudom magamban a kellő helyzetekben előhívni a tanultakat. (A 

trénerek) hihetetlen jó párost alkotnak. Teljesen hitelesek és mindenben remekül 

kiegészítik egymást. Nagyon örülök, hogy megszervezték ezt a képzést és én részt 

vehettem rajta. Remélem, lesz folytatása is. 

- A trénerek nagyfokú tudásról, empátiáról tettek tanúbizonyságot a képzés során. 

Érdeklődéssel várom az ajánlott könyvek elolvasását. Érthető, logikusan felépített 

képzés, a tematika megvalósítása változatos munkaformákkal történt.  

- Már hallottam ezekről, de alaposan nem mélyedtem el alkalmazásukban. 

- Nagy felkészültségű, remek szakemberek vezették a képzést. Gyakorlatilag nem is 

hallottam még ezekről a megközelítésekről. Nehéz tudatosítani. Jó időbeosztás, szépen 



vezetett és mederben tartott foglalkozások, sok volt a visszacsatolás, kiváló trénerek. 

Precízen, flottul ment minden. Köszönöm a lehetőséget, várjuk a folytatást! 

- A képzésen egy teljesen új lehetőséget tártak fel előttem, melyről eddig nem is 

hallottam. 

- A szállás, ételek és a hangulat fantasztikus volt. Jó lenne, ha évtizedek múlva is ilyen 

módon tudnánk fejleszteni tudásunkat. 

- A mai életforma teljesen ezt az oktató módszert kívánja meg. Legyen érdekes, 

interaktív, lényegretörő. 


