„Új tartalomfejlesztések a KPSZTI-ben, Esztergom-Budapesti és a Debrecen-Nyíregyházi
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A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZTÉNY
MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI
30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés
A továbbképzési program alapítási engedélyének száma: A 82/243/2012
Adatszolgáltatási nyilvántartási száma: D/1493/2012
A képzés időpontja: 2015.06.24-26.
Elégedettségmérés eredményei:
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?

4,17

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,83

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,94

5. Teljesíthetik voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,89

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?

4,83

9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,44

II. Szöveges visszajelzések:
Teljesen más oldalról közelítettem meg eddig a másokra való odafigyelést.
Nagyon sok szituációs játékot játszottunk, amikben az életből vett problémákat oldottuk meg.
A sok gyakorlással állandó visszajelzést adtunk és kaptunk.
Nagyon együttműködő, szakmailag nagyon felkészült trénerek voltak.
A sok játék oldotta a feszültséget, fáradtságot, a gyakorlati rész kimondottan hasznos volt.
A trénerek nagy tudással, háttértapasztalattal rendelkeznek.
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A három nap kissé fárasztó, hosszú, de jó hangulatú volt. Sokat nevettünk. Jó volt más iskolák
tanárait megismerni. András atya és Zsolt atya nyugodt, higgadt személyisége, segítőkészsége
meglepett, pozitív élményt jelentett. Köszönöm.
Felülmúlta az elvárásaimat.
Mindent megértettem és sokat gyakoroltunk, hasznos volt a képzés.
Sokszínű volt, változatos és érdekes.
Mindkét tréner felkészült volt, nagyon jól tudtak együttműködni egymással és a csoporttal is.
Az elvárásaimat felülmúlta ez a továbbképzés.
Nagyon jónak látom, hogy gyakorlati, szituációs játékok begyakorlásával sajátítottuk el a
tanultakat.
Jól meg volt szervezve, csak az első két nap kicsit fárasztó volt.
A napi 11 óra munka rendkívül megerőltető és fárasztó.
A játékok különösen tetszettek.
Szerintem hosszúak voltak így a napok.
Az elmélet kicsit megijesztett, de a sok gyakorlat és játék segített a megértésben.
A trénerek segítő, bíztató elfogadó és vidám légkört tudtak teremteni. Szakmailag felkészültek
voltak.
Nehéz volt reggeltől estig koncentrálni.
Túl hosszú volt a képzés, szellemileg igen megterhelő.
Jobbat kaptam, mint vártam.
Jó volt ilyen papokat látni, akik megélik, alkalmazzák, amit tanítanak. Jó volt megtapasztalni a
belőlük áradó elfogadó szeretetet.
Nagyon hasznos és tartalmas volt a tréning számomra. Remélem, a mindennapokban is jól
fogom használni.
A székek hosszabb távon kényelmetlenek.
Fenntartásokkal érkeztem, de az elvárásaimat túlszárnyalta.

