
 

Tréning jellegű felkészítés a keresztény vezetésre az egyházi köznevelési intézményekben 

 

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés  

A program alapítási engedélyének száma: 23/184/2015  

Adatszolgáltatási száma: D/2948/2015 

 

Elégedettségmérés eredményei   

Leányfalu, 2016.04.04-06. 

 

I. Számszerűsített eredmények:  

(átlagok az iskolai ötfokú skálán értelmezettek)  

 

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitőzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?  4,83 

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?    4,50 

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?    4,93 

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?    4,71 

5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?     4,86 

6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?      4,93 

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.)?           4,86 

9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?      4,86 

 

II. Szöveges visszajelzések:  

- Reméltem, hogy lesznek számomra is hasznos információk, de a várakozást messze 

felülmúlta a képzés. A személyiségre vonatkozó információk, a kommunikáció 

eszközei, a konfliktus kezelése, az ezekhez tartozó információk teljes mértékben újak 

voltak a számomra. A mindennapi életben is rendkívül hasznosak a kommunikációs 

technikák, az érzelmek lecsillapítási eszközei, a tanításban, kollégákkal és diákokkal is 

rendkívül hasznosak. A módszerek nagyon jók, hasznosak, remekek, felemelőek, a 

munkát fantasztikus mértékben segítik, fejlesztik, és szerintem hatékonyabbá fogják 

tenni. A feladatok közé beiktatott „játékok” nemcsak a figyelmet fejlesztették, de a 

hangulatot is oldották. Nagyon feszes időbeosztás, maximálisan kihasználva az időt. 



Egy picit hosszabb szüneteknek azt hiszem, örültem volna. A kiscsoportos 

foglalkozások alkalmával még mélyebben volt alkalom az ismeretek alkalmazására, 

használatára. A szervező hölgyek Éva és Eszter nővér munkája maximális, érdekes, 

András és Zsolt atya tréningjei teljes újdonságot hoztak számomra. Minden anyag, 

ismeret látható volt, a szükséges munkafüzetet megkaptuk, minden további anyag 

elérhető és megkapható. Tökéletes környezetben a fizikai és lelki szükségletek 

maximálisan ki voltak elégítve. Köszönet és hála érte minden szervezőért és 

megvalósítóért. Nagyon hálásan köszönöm ezt a rengeteg munkát és ezt a hatalmas 

segítséget. Minden figyelemért és tökéletességért hálát és köszönetet mondok még 

János atyának, feleségének és a konyhai és többi dolgozónak. 

- Teljes körű segítséget adott. A Gordon módszert ismertem már, de újszerűen hatott 

rám és nagy segítséget jelent munkámban. A keresztény vezetésről kapott információk 

mélyen megérintettek. A gyakorlatban fontos segítséget kaptam. Hálásan köszönöm a 

felkészültséget lelki és szakmai értelemben egyaránt. Isten szólt általuk úgy érzem. 

Isten áldása legyen minden szervezőn, előadón! Hálásan köszönök mindent! 

- Nem vezetőként vettem részt, így nem tudok erre válaszolni. Volt átfedés korábbi 

képzéssel. Mindenképpen segít és hasznos. Túl intenzív, sok ülést igényel, 

megfeszített, még több játék, gyakorlat jobbá tehetné. Volt aki jobban, volt aki 

kecésbé felkészült, kiátlagolva is nagyon jó.  Nem tapasztaltam szervezési problémát. 

- Lelkigyakorlatra számítottam. Az én-közlések, értő figyelem teljesen új volt. Sokat 

tanultam. Nehéz lesz megvalósítani, de meg fogom valósítani. Javaslat: ilyen szép 

időben szép helyen lehetőséget kellene adni a szabadtéri oktatásnak, jót tenne a 

léleknek. Jobban örültem volna, ha könnyebb jegyzetelni, pl. padrészes székek lettek 

volna. 

- Lelkigyakorlatokról illetve másik képzésről vagy a mindennapi munkából volt olyan 

dolog, ami ismert volt. Nagyon hatékony volt, hiszen sok olyan problémát beszéltünk 

meg, ami valós, mindennapi. A szituációs gyakorlatok, a beszélgetések, a közös 

megbeszélés nagyon hasznos. 

- Nagyon örültem annak, hogy jelentkeztem, mert ilyen képzésre volt szükségem. Fel 

tudom használni a munkám során. Főleg az esetmegbeszéléseket és gyakorlatokat 

szerettem, de az előadások is jók voltak. Köszönöm a munkájukat. 

- Nagyon sok új és hasznos információt kaptam, amit hasznosítani tudok. A 

kiscsoportos beszélgetések, szituációs játékok és feladatok nagyon hasznosak és 

érdekesek voltak. Nagyon felkészült és empatikus előadók tartották a tréninget. Néha 



zsúfoltnak éreztem a programot, több szabadidő, egymással való beszélgetés is jó lett 

volna. 

- Elégedett vagyok, jutalom volt részt venni rajta. Mindig tanulok újat, de sokat már 

ismertem. Jó példának és nagyon fontosnak találom. Megfelelőnek látom 

(módszereket). Teljesíthető sok gyakorlással. Trénerek: Kiváló, sokszor kell őket 

hallgatni. Jó lett volna időt adni az elcsendesedésre. Lassabb tempó, nagyobb 

időbeosztás. Helyszín kiváló. Köszönöm, hogy ismét Leányfalun lehetek. Babály 

András, Gulyás Zsolt, Eszter nővér, Éva személyisége, tudása példaértékű. 

- Még több gyakorlat. 

- Szerintem nagyszerű lehetőség volt. Építő volt lelki életünkben, vezetői 

képességeinkben. 


