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„BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés program  

Módszertani Alapképzés 

 

ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEK  

összesített adatai a 2021-es évben lezárt képzésekről 

Az összesítés frissítésének időpontja: 2021. júl. 30. 

 

Szervező neve: Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. 

Alapítási engedély szám: 588/8/2020 

Foglalkozási órák száma: 60 óra 

 

2021-ben összes csoport száma: 7  

összes résztvevő száma: 97 fő  

 

Szám szerinti értékelés: 

(1-5-ig terjedő skálán, ahol az 5 a legmagasabb, az 1 a legalacsonyabb érték) 

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 
4,96 

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 
4,51 

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 
4,90 

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 
4,83 

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 
4,98 

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 
4,98 

Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 
5,00 

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

4,88 

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 
4,96 
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Szöveges értékelések: 

Rendkívül hasznos és aktuális a program célja.  
A program szemléletmódja nagyon asszertív és konstruktívan értékformáló. 
Példaértékű a program tartalma, felépítettsége, a tematika egymásra épülése, a 
képzés íve logikus, célirányos. 
Módszertanát tekintve teljes mértékben áthidalta az online képzés adta 
nehézségeket, Hasonlóan a kontakt képzésekhez, biztosítani tudta az interaktivitást, 
az egyéni, ill. a kiscsoportos munkát.  
A trénerek személye nagyfokú szakmai tudásról, alázatról, lelkiismeretes munkáról 
tanúskodtak. Személyiségükkel, módszertanukkal hamar ki tudták alakítani az oldott, 
bizalmi, a jó hangulatú légkört.  
Köszönet és hála a program létrehozásáért és a képzés megtartásáért! Gratulálok 
Nekik! 

Hálás köszönet mindenért. Áldás kísérje munkátok. 
Áldott hetet: Edina 

Én már részt vettem korábban is CSÉN-képzésen, ezért nem volt minden információ 
teljesen új. Nagyon értékes, jól használható a tudásanyag, kiváló a képzők 
felkészültsége, rugalmassága.  

Összességében rendkívül hasznos volt. Hálás vagyok az oktatók közvetlenségéért, 
figyelmességéért, szemléletmódjáért! Isten áldja életüket, munkájukat! Mindent 
köszönök! 

Lelkiismeretes, szakmailag jól felkészült emberekkel ismerkedtünk meg. 
Fantasztikusan éreztük magunkat és kellő tudással távoztunk. Köszönjük! 

A vezetők nagyon felkészültek voltak, nyugodt, őszinte, jókedvű légkört teremtettek, 
köszönet érte. 

Az eszközök rendkívül magas színvonalúak voltak. A trénerekkel jól lehetett 
együttműködni, nyitottak voltak az építő jellegű kritikákra is. 

Köszönöm szépen a lehetőséget! Rengeteg dolgot tanultam. :)  

Nagyon jól éreztem magam, értéket adtatok megint számunkra. Várom az élő 
találkozást, de azt gondolom, amit csak lehetett kihoztatok az online-ból. Profi volt:) 
Judith 

Köszönöm a sok segítséget, türelmet, a Képzők odaadó munkáját, szaktudását, 
nagyon színvonalas képzést kaptam, még így online is annak ellenére, hogy nagyon 
idegenkedtem ettől a továbbképzési formától. 
 

Hiteles előadók. Köszönet nekik a felkészültségükért, a figyelmességért, a bizalmi 
légkör megteremtéséért. A módszer és a tananyag segíthet a pedagógusok 
szemléletváltásában, egy elfogadó attitűd kialakításában. Hálás vagyok, hogy részt 
vehettem a képzésen. 
 

Tetszett a képzés jellege, a sok játék, sok gyakorlat és képzők nagylelkűsége, amivel 
rendelkezésre bocsátották a saját anyagaikat (óriási kincsesbánya)! 
 

A képzés szervezői felkészültségükkel, magas szintű szakmai tudásukkal gazdagították 
a résztvevők ismereteit. A változatos, tevékenykedtető feladatok jó hangulatot 
teremtettek. Tartalmas, vidám, elgondolkodtató találkozásokban lehetett részünk. 


