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Elégedettségi kérdőív (1 -5 skála)  
 
1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 

 
5,00 

 
2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

 
4,40 

 
3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

 
5,00 

 
4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

 
5,00 

 
5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

 
5,00 

 
6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

 
5,00 

 
7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, együttműködését? 

 
5,00 

 
8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, kötelező irodalom stb.)? 

 
5,00 

 
9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

 
5,00 

 4,93 



 

 

 

1.. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 

• Teljes mértékben megvalósult, ezt vártam, de úgy érzem, hogy még többet is kaptam. 
• Maximálisan. 
• Nem voltak konkrét elvárásaim, de a képzés minden szempontból túlszárnyalta a kitűzött célokat. 

 
 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

• Voltak már ismerős elemek ugyan, de ezeket elmélyítenem most volt lehetőségem. 
• Több játékot már ismertem és használtam régebben, de rengeteg új információt is kaptam. 
• Több volt új, mint az ismert! 
• Egyes játékokról már más képzésen is hallottam, amelyeket azóta is használom. 

 

3.  Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

• Hasznos és hasznosítható. 
• Mind szaktárgyi, mind osztályfőnöki munkámban segíteni fog!  
• Már márciusban, abban az egy hétben a járvány kezdetéig, alkalmaztam az akkor tanultakat. 
• Abszolút! 
• Sok játékötletet kaptam, amit hasznosíthatok a munkámban. 

 
 

 



4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

• Minden tekintetben. 
• Jó volt az elméleti tudást a gyakorlatban megtapasztalni. 

 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

• Abszolút mértékben. 
• A képzés követelményeit teljesíthetőnek tartottam (a beadandó óravázlat). 

 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

• Jónak tartom, hogy nem csak a jelenlétet, hanem az óratervet is kérték tőlünk. Ez rákényszerített arra, hogy leüljek és átgondoljam a hallottakat és 
azokat alkalmazzam. 

 

7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, együttműködését? 

• Hiteles EMBER és pedagógus! 
• A legfelkészültebb előadó. Nem csak elméleti tudása van, hanem át is tudja, és át is akarja azt adni. 
• Zsuzsa, fantasztikus! 
• Emberileg és szakmailag is magasan képzett trénert kaptunk. 

 

 

8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, kötelező irodalom stb.)? 

• A segédanyagot, a feltételeket megfelelőnek tartottam. 



 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

• Teljes mértékben megfelelőnek tartottam a képzést, és örültem, hogy a második felét sem „online” tartottuk meg. 

 

Megjegyzés 

• Nagyon jó volt! 
• A képzés során kaptam új ismereteket, motivációt, ötleteket, amit nagyszerűen tudok használni a jövőben. Köszönöm! 
• Köszönöm az élményt! 
• Nagyon örülök, hogy itt lehettem. Nagyon sok információval, ötlettel, gazdagodtam a továbbképzés során. 
• Köszönöm Zsuzsának a harmonikus előadásmódot, és a sok új lehetőséget! 
• Ilyen trénerhez szívesen járunk, szívesen tanulunk Tőle! Professzionális. 
• Köszönöm szépen a lehetőséget!  
• Ez volt az elmúlt 8 év KaPI továbbképzései között a legjobb, a leghitelesebb! 
• Nagyon elégedett vagyok a képzéssel. Rengeteg hasznos és játékos gyakorlatot kaptam, amit alsó tagozaton hasznosítani tudok. Köszönöm szépen a 

helyszínt, a képzésben segítőket, az oktatót, a kiszolgálást! Megbecsülve éreztem magam! 
• Köszönöm a lehetőséget! Máskor is szívesen jövök! Esetleg egy hetes táborban is érdemes lenne elgondolkodni a pedagógusok számára ebben a 

témában! 
• Zsuzsa tudása, és hite abban, hogy amit és ahogyan azt csinálja: a tanulók lelki fejlődését segíti. Annyira hiteles! 

 

 

 

 


