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„BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés program  

Módszertani Alapképzés 

ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEK  

összesített adatai a 2022-es évben lezárt képzésekről 

Az összesítés frissítésének időpontja: 2022. 11. 20. 
 

Szervező neve: Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. 

Alapítási engedély szám: 588/8/2020 

Foglalkozási órák száma: 60 óra 

2022-ben             Összes résztvevő száma: 132 

                            Összes csoport száma: 12 

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? 
4,98 

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,55 

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,96 

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,98 

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 4,96 

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,93 

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

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek  

(általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom)? 
4,99 

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,95 
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Szöveges értékelések:  

Kevés ilyen remek továbbképzésen voltam, mint a CSÉN-képzés. Gratulálok a szervezőknek és a 

mentoroknak! 

Kiváló oktatóktól tanulhattunk, rendkívül jó hangulatban. Élmény, kikapcsolódás és szakmai fejlődés is 

volt egyben. Hálás köszönet. :) 

Szuper volt. Köszönök mindent. 

Az oktatók emberségessége kiemelkedő volt. 

Nagyon köszönöm a munkájukat, szolgálatukat! 

Örülök, hogy olyan képzésen vehettem részt, amit hiteles vezetők tartottak nagy háttértudással. 

Köszönöm, hogy önzetlenül megosztották velünk gyakorlati, elméleti tudásukat, tapasztalataikat. 

Nagyon hálás vagyok érte. 

Rendkívül tömény, folyamatos figyelmet igénylő, izgalmas és érdekes továbbképzés volt. Mindenkinek 

ajánlom. Mentálisan nagy energiák megmozgatását követelte a tanfolyam, úgy, hogy előtte és utána a 

munkám és a családom várt (hála Istennek). Egyben önismereti utazás is volt, ami valószínűleg kevésbé 

volt látványos a külső szemlélő számára, de valójában lelkileg ez egy hatalmas megterhelés. Az aktív 

jelenlét fizikailag is nagy igénybevételt jelentett. Legszívesebben most azt jelölném, hogy soha többé 

nem szeretnék CSÉN-képzésre menni, de tudom, hogy még mindig a pusztító erejű kimerültség beszél 

belőlem - ezért a 11-es kérdésre a válaszom mégiscsak "igen"...  

Köszönöm!  

Rendkívül nagy hatást tett rám a képzők széleskörű tapasztalata, mély szaktudása, valamint kedves, 

segítőkész személyisége. Úgy vélem, ennek a képzésnek valóban van, illetve lesz gyakorlati haszna. A 

tanfolyam hatására szeretnék mélyebb ismereteket szerezni a témákról. 

Sokrétű mintát kaptunk jövőbeli munkánk kiteljesedéséhez. A képzők végig segítőkészek, empatikusak 

voltak, tudásuk legjavát próbálták átadni nekünk. További segítő kiegészítő anyagokat küldtek át 

különböző platformokon, mellyel támogatták a felkészülésünket. Munkájukhoz további sikereket 

kívánok!  

Köszönjük a maximálisan felkészült és nagy szaktudással rendelkező vezetőknek a képzést, akik 

fantasztikus hangulatot teremtettek minden alkalommal! 

Hálásan köszönöm! 

Nagyon jó oktatók, nagyon segítőkészek, felkészültek …. Vidám, családias hangulattal 
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Rendkívül családias, jó hangulatú, sok tudást átadó képzés volt, mely csak pozitív érzelmeket váltott ki 

belőlem. Elismerés, tisztelet és hála a két kolléganőnek. 

Tökéletes képzés volt, mint szervezettségben, tárgyi feltételekben és legfőképpen az oktatók 

munkájában! 

Köszönöm!!! 

Hálás vagyok azért, hogy részt vehettem ezen a továbbképzésen. Kriszti és Kriszta személyében nem 

csak jó szakembereket, hanem csodálatos embereket ismerhettem meg. Köszönöm! 

Hálás vagyok a munkájukért! 

Hála és köszönet! Ez több volt, mint egy képzés!!! 

A továbbképzés további értékei: 

Nyitottság. Őszinteség. Humor. Gyakorlat-központúság. Közösségteremtés. 

Vezetői elfoglaltságaim miatt nem merem vállalni a gyakorlati továbbképzést, ezért új kollégát, 

kollégákat fogok beiskolázni, akik a második szakaszt is teljesítik. 

Ági és Csilla emberségből, szaktudásból bőven felülmúlt minden eddigi tapasztalatomat a 

továbbképzésekkel kapcsolatban. Minden nagyon hasznos volt, és arra inspirál, hogy tovább fejlődjek. 

Profi, igaz emberséggel, empátiával végzett szakmai munkát láttam, köszönöm! 

Rendkívül gyakorlatorientált képzés, rengeteg hiteles információval és óriási mennyiségű, remekül 

használható módszertani segédanyaggal. Nagyon hasznos! 

Rendkívül jól megvalósított képzés, hasznos, használható módszerek. 

Csodákkal teli 3 x 2 napos képzést kaptunk oktatóinktól. Ahogy együtt alkotó közösséggé tudták 

alakítani a legfeljebb 1-2 embert ismerő résztvevőket. Már a második alkalmat is alig vártuk, hát még a 

harmadikat. 

Ági és Csilla a tudásuk legjavát adták nekünk. Szakmai felkészültségük tökéletes, emberi hozzáállásuk 

felbecsülhetetlen.  

Köszönöm szépen! 

Igazi értékeket kaptunk mind szakmai, mind módszertani mind emberi szempontból. Hálás köszönet 

előadók, foglalkozásvezetők felkészültségéért, szakmai tudásáért, nyitottságukért, igaz emberi 

értékeikért és lelkesedésükért, amellyel a szakmai fejlődésünk napjait egyben vidám, baráti együttlétté 

is tették. 

Hála és köszönet! 
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Nagyon jól éreztem magam. Sokat tanultam, sok hasznos ötletet kaptam. Nagyon jók voltak az oktatók. 

Köszönet érte. 

Köszönöm a képzést, nagyon jól éreztem magam, hitoktatói munkámban új távlatokat nyitott meg. 

Köszönöm a lehetőséget! Hálás vagyok azért a fantasztikus gazdag segédanyagért, amit a 

rendelkezésünkre bocsátottak! 

Köszönöm, hogy a sok éves tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező Kriszti és Kriszta olyan lelkesítően, 

önzetlenül adta át tudását a képzés során. 

Hálás vagyok, hogy részt vehettem! 

Hálás vagyok, hogy pedagógiai asszisztensként elvégezhettem a képzést. A CSÉN látásmód olyan 

nagyon megérintett, hogy ezentúl törekedni fogok, ennek alkalmazására az élet minden területén.  

Fantasztikus módszertant, jól alkalmazható, széleskörű eszköztárt és konzekvens, organikus értékrendet 

kaptam a képzés során. Az oktatók felkészültsége, lendülete, segítőkészsége példa értékű. 

Magas, sőt csúcsminőségű továbbképzés minden szempontból, még több ilyet! 

Köszönjük szépen! 

Kitűnő, azonnal hasznosítható módszertani tudást kaptam, kiváló foglalkozás vezetőktől. Példaértékű 

volt az irányunkban tanúsított elfogadásuk és az ő kettejük együttműködése is. 

Maximálisan azt kaptam, amit vártam! Gyakorlatias, hiteles, nagyszerűen felkészült oktatók! 

Gratulálok! 

Fantasztikus képzés nagyon felkészült, csodálatos vezetőkkel! 

A képzés felülmúlta minden elképzelésemet! Több ilyen jellegű képzésre lenne szükség. Szenzációs 

foglalkozásvezetők, szuper anyagok, ötletek. Értéket képvisel. Köszönöm! 

Nagyon szépen köszönöm, hogy részese lehettem ennek a professzionálisan felépített, szívvel-lélekkel 

lebonyolított, jó hangulatú tréningnek. Okos Orsi ;) 


