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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. 10.12-14.
Elégedettségmérés eredményei:
I. Számszerűsített eredmények: (átlagok az iskolai ötfokú skálán értelmezettek)
1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitőzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,94

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,56

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,67

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,78

5. Teljesíthetik voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,94

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?

4,94

9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

5,00

II. Szöveges visszajelzések:
A képzés során szinte csak új, újszerű dolgokkal ismerkedtem meg.
Kellő tudatosságra van szükség a gyakorlati alkalmazáshoz.
A munkafüzet anyagát újra be kellene gépelni, mert a betűméret vagy az olvashatóság sokat
romlott a fénymásolás miatt.
Hasznosnak tartom, de nem könnyű a megvalósítása.
Elégedett voltam a szervezéssel, ellátással.
Amikor jelentkeztem a képzésre nem gondoltam, hogy ennyire
hasznos lesz. A trénerek mind emberi, mind szakmai szempontból
kiemelkednek az átlagból. Sokat tanultam, de egyben jól is
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éreztem magam, ami a mai világban ritkán jár együtt. További jó munkát kívánok!
Sokkal jobb volt, mint vártam.
Nagyon jó dolgokat tanultunk, az idő hiánya lehet csak gátló tényező a gyakorlatban.
Nem igazán tudtam, hogy mire számíthatok, de maximálisan meg vagyok elégedve.
Sok dolgot új megvilágításban ismertem meg.
A hétköznapok során, reményeim szerint, jól hasznosíthatók lesznek.
Sok érdekes játékot tanultam.
A trénerek nagyon kellemes, oldott légkört teremtettek.
Az információk egy része már ismert volt számomra, mert a módszerről olvastam.
A módszerek tetszettek, jól használhatóak, a követelmények teljesíthetőek.
Az elvárásaimat felülmúlta a képzés, minden feladat tetszett és igyekszem a gyakorlatban is
megvalósítani.
Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan helyzet, ahol a gyakorlatban alkalmazni tudom a
tanultakat.
Jók voltak a szituációs játékok és a gyakorlatok.
Mindkét oktató nagyon felkészült, szakmailag is jártas volt.
A segédeszközök és az olvasmányok használhatóak.
Az elméleti rész ismert volt számomra, a gyakorlat viszont új.
A módszerek változatosak, érdekesek voltak.
Tapasztalataim szerint a képzések kimenete nagyobb százalékban az előadóktól függ. Ebben az
esetben csak elismerést érdemelnek.
A trénerek az eddigi legjobb előadók, akikkel találkoztam.
Nagyon sokat tanultam, sok új ötletet kaptam, remélem, sikerül a gyakorlatba is átültetnem.
Teljesíthetőek a követelmények, megfelelő az ellenőrzés, a segédanyag és a
szervezés.
Nagyon hasznos volt a képzés, mert gyakorlatokból állt.

