„Új tartalomfejlesztések a KPSZTI-ben, Esztergom-Budapesti és a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegyéknél”
TÁMOP-3.1.17-15-2015-0010
A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZTÉNY
MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI
30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés
A továbbképzési program alapítási engedélyének száma: 82/243/2012
Adatszolgáltatási nyilvántartási száma: D/1493/2012
A képzés időpontja: 2015. 10.19-21.
Elégedettségmérés eredményei:
I. Számszerűsített eredmények: (átlagok az iskolai ötfokú skálán értelmezettek)
1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitőzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,87

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,20

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,87

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,93

5. Teljesíthetik voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,67

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?

4,87

9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,73

II. Szöveges visszajelzések:
Magasan felülmúlta az elvárásaimat. Lényeges és gyakorlati tapasztalatokat gyűjtöttem.
Munkám során használható. A követelmények teljesíthetőek. A trénerek nagyon felkészültek,
rátermettek. A szervezés is nagyon korrekt volt. Nagyon ajánlom a képzést minden pedagógus
kollégámnak, ha tehetném, kötelezővé tenném mindenki számára a pedagógusoknak és még a
diákoknak is. Gratulálunk és köszönjük szépen!
Azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes lenne elvégeznie ezt a tanfolyamot. Hálás vagyok,
hogy megértettem, rádöbbentem, milyen fontos nekem is, hogy meg tudjam fogalmazni az
érzéseimet és becsüljem a mellettem levőket azzal, hogy elmondom nekik is.
Különösen a sok játék megismerése volt hasznos. Nagyon jó volt,
hogy nemcsak elmélet, hanem gyakorlat is volt.
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Nem tudtam, hogy mire jövök, de a sok gyakorlat remek volt.
Többet kaptam a képzéstől, mint amit vártam. Több elméletre számítottam és kevesebb
gyakorlatra. Szerencsére a sok gyakorlatnak köszönhetően profitálni tudok belőle. A
követelmények teljes mértékben teljesíthetők. Azonnal volt visszacsatolás, így megfelelő volt az
ismeretek ellenőrzésének módja. A segédanyag jó volt. A szervezés megfelelő volt.
Nagyjából ilyesmire számítottam a gyakorlat és elmélet terén. Mindenképpen hasznos volt, talán
többet kellett volna szerepeltetni párban az embereket, hogy saját magukon gyakoroljanak. A
trénerek odaadóak, felkészültek, türelmesek voltak és segítőkészek. A feltételek jók voltak, picit
talán több eszköz lehetett volna. Minden szempontból jól szervezett volt a képzés.
Hallottam, hogy jó a képzés és az is volt. Alkalmazni fogom az ismereteket a diákokkal,
kollégákkal egyaránt. Tetszett a sok gyakorlat.
Az elvárásaimat megvalósította a képzés, de kevesebb idő is elegendő lett volna rá. Hasznos volt
a képzés, mert a tanárok életében a kommunikáció a legfontosabb. Az ismeretek ellenőrzésének
módját megfelelőnek tartottam, a szituációs gyakorlat a legjobb. Nagyon hosszú egy-egy nap és
a három nap is a helyettesítések miatt.
Merőben máshogy állok mostantól egy-egy konfliktushoz. Már az 1. és 2. nap után is tudtam
kamasz gyermekeimnél sikerrel alkalmazni. Élményszerű, élvezetes, lendületes volt, hatékony a
gyakorlatiasságnak köszönhetően. Minden szükséges feltétel adott volt. Mindkét tréner olyan
vidám, motivált, lendületes, magával ragadó volt, hogy az összes információ észrevétlenül kezd
bensővé válni. Köszönöm, hogy részt vehettem! Javaslom mindenkinek, akivel csak találkozom!
Hasznos volt, hiszen a tanfolyam alatt nagyon sok játékot próbálhattunk ki, ezeket saját
osztályunkban is alkalmazhatjuk. Mindkét előadó teljes mértékben felkészült, együttműködő. Jó
volt a segédanyag és a szervezés.
A képzés címe tökéletesen fedi a tartalmat. Már részt vettem Gordon kurzuson, így részben már
ismertem az információkat. Az alkalmazott módszerek teljesen megfelelők, élvezhetők,
alkalmazhatók voltak. A követelmények teljesíthetők. Mindkét tréner felkészült, együttműködő
volt egymással és velünk is. Jók voltak a kártyák, a munkafüzet és az ajánlott szakirodalom is.
Teljesen megfelelő volt a szervezés.
Bár voltak előzetes ismereteim, jó volt azokat rendszerezve, gyakorlatba ágyazva kapni. Nagyon
gyakorlatközpontú a képzés, így maximálisan használható a mindennapokban. Teljes mértékben
jók, újszerűek voltak a módszerek. Az előírt követelmények maximálisan
teljesíthetőek. A gyakorlati próba jól illusztrálja a megszerzett tudást. A 2.
nap túl hosszúnak tűnt. Köszönöm!

