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13 kitöltött 
1. Honnan, milyen formában értesült a képzésről? 

 Munkahely 13 Ismerős Internet Facebook Egyéb: 

2. A feldolgozott tananyag mennyiben felelt meg az előzetes várakozásának? 0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem ezt vártam, 10 a teljes mértékben ezt vártam) 

8,3 

3. A képzés helyszíne mennyire felelt meg igényeinek?                              0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem felelt meg, 10 a teljes mértékben megfelelt) 

9,69    

4. A képzés órabeosztása mennyire felelt meg igényeinek?                           0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem felelt meg, 10 a teljes mértékben megfelelt) 

9,38 

5. A trénerek felkészültsége, stílusa mennyiben nyerte el tetszését?    0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem voltam megelégedve, 10 a teljes mértékben elégedett voltam) 

8 

6. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert módszerek?   0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem újszerű, 10 a nagyon újszerű) 

8 
7. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?  0 – 10 pont 

(ahol a 0 egyáltalán nem volt megfelelő, 10 a teljes mértékben megfelelő volt) 

6,92 
8. Mennyire voltak teljesíthetőek a továbbképzésen támasztott követelmények?0 – 10 pont 

(ahol a 0 nem volt teljesíthető, 10 a teljes mértékben teljesíthető volt) 

9,38 
9. Mennyire volt megfelelő az ismeretek ellenőrzésének módja?   0 – 10 pont 

(ahol a 0 egyáltalán nem megfelelő, 10 a teljes mértékben megfelelő) 

8,85 
10. A tanult ismereteket milyen mértékben tudja alkalmazni?                          0 – 10 pont 

(ahol a 0 egyáltalán nem tudom alkalmazni, 10 a teljes mértékben alkalmazni tudom) 

8 

11. A képzés általános színvonala Ön szerint milyen minőséget ér el?                   0 – 10 pont 
(ahol a 0 alacsony színvonalú képzés, 10 kiváló minőségű képzés) 

8 

12. Mennyire voltak megfelelőek a képzés tárgyi feltételei? (eszközök, segédletek, kötelező 
irodalom)         0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem volt megfelelő, 10 a teljes mértékben megfelelő volt) 

9,38 

13. Mennyire volt megfelelő a továbbképzés szervezettsége?   0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem volt megfelelő, 10 a teljesen jól szervezett) 

9,62 

14. Amit még szeretne elmondani: 
- Köszönöm!  
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- Nagyon kellemes légkörben telt minden alkalom. 
- A módszert nagyra értékelem és nagyon hasznosnak tartom, azonban úgy gondolom, 

ezt izgalmasabb módon is el lehetne sajátítani (pl. a munkafüzet gyakori használata 
kifejezetten azt az érzetet keltette bennem, mintha általános iskolás lennék.) 
Hasznosnak tartanám az utánkövetést, azaz az elsajátított ismeretek alkalmazásának 
monitorozását. 

- Az alkalmazott módszereken volna még mit csiszolni, gondolok itt a csoportra szabásra. 
A szervezettségben a következetesség hiányát éreztem az első hétvégén. Ebben lenne 
még mit fejlődni, a résztvevőknek is. 

- Köszönöm! 
- A nagy csoportos munkafüzet megoldások sokszor kellemetlenek voltak. A képzés 

végén az írásos feladatok a fáradtság miatt nagyon rosszul estek nekem.  
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