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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?    4,50 

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?    4,81 

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?    4,88 

5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?     4,81 

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.)?           4,88 

9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?      4,69 

 

II. Szöveges visszajelzések:  

- Már találkoztam jó néhány dologgal (Gordon, konfliktuskezelés nyerőhelyzet stb.), de 

nagyon jól volt összerakva, egymást megtámasztva az anyag. Nagyszerű volt! Nagyon 

hiszek a saját tapasztalat módszerben, és ez a tréning tele volt ilyennel! Tényleg sokat 

gyakoroltuk a megismert elméletet. Bár ebből a gyakorlatból sosem elég! Köszönjük a 

szervezést! Köszönöm a trénerek munkáját, idejét, megerősítő figyelmét. 



- Nagyszerű példát adtak az atyák a kommunikációs technikák alkalmazásához, a 

közléssorompók elkerüléséhez. Külön köszönet türelmükért, higgadtságukért és 

nyugalmukért. Példaként fognak állni előttem a mindennapokban. 

- Nagyon tömény volt az anyag és hosszúak a napok. Talán 4 napban jobban emészthető 

lenne. 

- Nagyon szépen köszönjük, valóban értékes és hasznos ismereteket szereztünk. 

- A „keresztény” és a „Jézusi” jobb kidomborítására számítottam. A szituációkban 

ellenőrzés jó volt. 

- Köszönöm ezt a három napot, kellett, szükségem volt rá és örülök, hogy 

megismerhettem a két atyát, az ő személyiségük, emberi tartásuk életre szóló élményt 

jelentett nekünk. 

- Nekem ez a 30 órás képzés három napra elosztva nagyon megterhelő volt (fizikai, 

szellemi), annak ellenére, hogy nagyon tetszett. Több napban kéne ezt a képzést 

tartani. 

- Maximálisan megfelelt elvárásaimnak. Számomra teljesen testidegen ez a fajta 

kommunikáció, de szeretném!!! Még szívesen maradtam volna 2 napot, hogy 

gyakorlással töltsük azokat. Köszönöm, hogy megismerhettem az atyákat! Gazdagabb 

tőlük a világ! Hálás vagyok ezekért a módszerekért, amiket itt kaptam, mert ezáltal 

jobban ki tudom majd fejezni magam/önmagam; illetve konfliktusos helyzetekben jól 

kommunikálni válogatva a kommunikációs eszközöket, amiket itt tanultam. 

- Úgy érzem, egy alkalmazható tudás birtokába jutottam. Hasonló képzésen már részt 

vettem, voltak átfedések, de sok új, főként gyakorlati tapasztalattal gazdagodtam. A 

tanultakat alkalmazhatónak tartom a mindennapi élet szinterein. Az oktatás 

játékossága és gyakorlat-orientáltsága megfelelt elvárásaimnak. Örülök, hogy részt 

vehettem a képzésen, nagyon hasznosnak tartottam. 

- Teljes egészében megvalósította a kitűzött célokat. A képzésen megismert 

információk újdonságként hatottak rám. Gyakorlati szempontból hasznos. A 

követelmények maradéktalan teljesítéséhez kevésnek találtam a rendelkezésre álló 

időt.  

- Több ötlettel gazdagodtam a képzés során, mint amennyire gondoltam. Nagyon sok új 

dolgot tanultam. Leginkább magamról kaptam több tapasztalatot és a hibajavítás 

lehetősége újbóli segítség a kommunikációban. Örültem, hogy sok volt a gyakorlati 

példa, voltak „mélyvizek”, aminek örültem, hogy meg is beszéltük. Még egyelőre 

nehéz, mert más élethelyzetben még nem tudom, hogy alkalmazni tudom-e a 



tanultakat. Nagyon jó volt hallgatni az atyákat. Sokat tanultam tőlük, főleg az volt 

számomra a legjobb, hogy alázattal és szeretettel vezettek minket. Mindent 

megkaptunk, amire szükségünk volt. Szervezésben szuper volt, mivel felváltva voltak 

elméletei és gyakorlati, játékos feladatok. Nagyon köszönöm a sok élményt, amit itt 

kaptam. Ez a három nap feltöltött. Szívesen jönnék máskor is és hoznék magammal 

másokat is. Nagyon örültem a játékoknak. 

- Messzemenően felülmúlta elvárásaimat! Visszahozott rég tanult dolgokat (RÉV-

kortárs szenvedélybeteg-segítő tanfolyam). Alapozott, épített rá. A tudás bennünk van. 

Megtartjuk-e? Az atyák nem kértek megvalósíthatatlant. Mindig volt visszacsatolás, 

reflexió. Az atyák szenzációsak! Nemcsak tanult emberek, emberek! De trénerek is. 

Mindent megkaptunk. A munkafüzet különösen jól elkészített segédanyag. Az iskolai 

titkárnő rossz e-mail címet adott meg. A KPSZTI meg nem nézte, hogy átment-

eljutott-e. Szívesen jöttem volna a decemberi haladó tréningre. De megtudtam, hogy 

az őszre már beosztottak máshova, Meglesz a 120 pontom. Ugrott a december! Azért 

köszönöm. 

- Kicsit mást vártam, de jobbat kaptam, azt hiszem. Voltak dolgok, amik ismerősek 

voltak, de csak nagy vonalakban, kissé tévesen értelmezve. A gyakorlatok jól 

elmélyítették az elméletet. Nagyon hasznosnak látom, fontos lenne minél többünknek 

ismerni. Jó lenne, ha lehetne még több gyakorlat, „utógondozás”. Nagyon jól 

felépített, átgondolt képzés! Nagyon hálás vagyok, úgy érzem, sokat és hasznos 

dolgokat kaptam. A lehetőségeket teljesen kiaknázták, de örülnék, ha lenne alkalom 

mindez elmélyítésére. A két atya neve számomra ezentúl garancia a minőségre. 

Nagyon hálás vagyok nekik is, köszönöm szépen! 

- Valami mély megoldást vártam kapcsolataim megsegítésére, amit teljesen katartikus 

módon kaptam itt meg. Volt, amit már eddig megtapasztaltam, ami új volt, az nagyon 

megrendítő volt. Szerintem Frakk és Beatrice is jó, de én hoznék komoly irodalmi 

vagy film példákat is. Itt teljesen követhető volt, az életben a nehezített körülmények 

esetleg dráma esetén még nem tudom.  A trénerek munkája csodálatra méltó. 

Szeretnék folytatást is! 


