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

4,38

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,27

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,5

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,66

5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,88

6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,83

7. Hogyan ítélték meg a résztvevők az trénerek munkáját, szaktudását?

4,88

8. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök segédletek, kötelező
irodalom, stb.)?

4,61

9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,55

II. Szöveges visszajelzések:

-

Az elvárásaimat igazolták több esetben és még azon is túl.

-

Teljes mértékben megfelelt az elvárásaimnak. Sőt, több jót kaptam, mint reméltem.

-

Végig képes volt fenntartani a figyelmet. Jó szervezés, kellemes környezet, kényelmes
munkavégzés.

-

Megfelelő, kiváló az időpont, a helyszín, a körülmények.

-

Minden helyzetben helyénvaló volt az adott módszer, sokszor a humor is segített.

-

Örülök, hogy a mindennapi „taposómalomból” kizökkenhettem, s vihettem haza
tudást, gyakorlatot.

-

A rendelkezésre álló idő adta lehetőségeket maximálisan kihasználtuk az elméleti és
gyakorlati ismeret elsajátítására.

-

Köszönet a Lelkigyakorlatos-ház vezetőjének és dolgozóinak.

-

Magas színvonalú, pszichológiai tudás került átadásra. Sok lelki tanácsot kaptunk
munkánkhoz.

-

Tapintatos, jól felkészült atyák tartották, akik a pedagógiai gyakorlatban otthonosan
mozogtak.

-

Tetszett a vidám hangulat, a feszültség oldása nevetéssel. A 15 perces szünetek jók, de
kellene napi egy hosszabb szabadidő. A fáradtság néha zavart engem.

-

Az előzetes szervezés, értesítés, fogadás jó volt. Ezt a mennyiségű anyagot legalább 4
napra kellett volna osztani.

-

Nyitott, jó humorú, de a lényegre koncentrálók voltak, akik jól felmérték, nekünk
tanároknak mire van szükségünk.

