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„BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés program  

Módszertani Alapképzés 

ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEK  

összesített adatai a 2023-as évben lezárt képzésekről 

Az összesítés frissítésének időpontja: 2023. 01. 16. 
 

Szervező neve: Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. 

Alapítási engedély szám: 588/8/2020 

Foglalkozási órák száma: 60 óra 

2023-ban             Összes résztvevő száma: 47 

                             Összes csoport száma: 3 

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? 4,30 

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 5,00 

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,98 

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 5,00 

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,91 

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

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek  

(általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom)? 
4,98 

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,98 
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Szöveges értékelések:  

Köszönöm szépen! A képzés alatt nagyon sok hasznos módszertani dolgokat tanultam meg. Alkalmazni 

fogom munkám során. 

Minden jóakaratú embernek ajánlom a képzést! 

Nagyon értékes, hasznos módszereket tanultunk. Sikeresen már alkalmaztam a tanultak szerint. 

Szükségének érzem, hogy legyen folytatása a képzésnek, nyomon követés, hiánypótló képzés. 

Jó szívvel ajánlom a képzést a környezetemben...! 

Fantasztikus volt! Még több ilyen kellene! Ezek azok a fajta képzések, amik valódi, kézzel fogható, 

igazán hasznosítható tudást adnak. 

Már régóta szemeztem ezzel a képzéssel és mikor kiderült, hogy a városunkban lesz, engedtem Judit 

szelíd nyomásának, hogy jelentkezzünk. Legjobb döntés volt, soha, semmilyen továbbképzésen nem 

éreztem ilyen jól magam, játszva tanultunk, úgyhogy szinte észre sem vettük. Az oktatóink nagyon jó 

előadók mindegyik egy különlegesség: Bea a lazaságával, Anikó az alaposságával, Judit a nyugalmával. 

Ők hárman nem fél szavakból, hanem gesztusokból is értik egymást. Az anyag nagyon komplex, 

hiánypótló, de eléggé el kell mélyedni benne, idő kell a feldolgozáshoz. Én minden iskolavédőnőnek 

kötelezővé tenném ezt a képzést, mondtam is a munkáltatómnak még az oktatás előtt a tematikát olvasva. 

De már örülök, hogy nem a kolléganőimmel voltam ezen a képzésen, mert olyan sokszínű emberkékből 

alakult ki egy klassz kis csoport, amit kár lenne szélnek ereszteni, nagyon jól tudtunk csoportként 

működni! Remélem, hogy lesz folytatás! Szóval: KÖSZÖNÖM, igazi töltődés volt! 

Nagyon jó volt a képzés. Sokat tanultam, nagy segítséget kaptam az egészségnevelő órákhoz. A képzés 

alatt jól éreztem magam, jó hangulatban teltek a képzési napok. Játékosan tanulhattam, szerezhettem új 

ismereteket. Köszönöm a sok segítséget! Végre valami igazán használható segítséget kaptam. 30 éves 

pályafutásom alatt csupa unalmas és többségében használhatatlan továbbképzéseken vettem részt eddig. 

A CSÉN képzés a formabontó tematikájával egyedi, rendkívül hasznos, megunhatatlan, sokoldalú, 

érdekes, figyelemfelkeltő, lényegre törő, hiány pótló, gazdag és nagyon jól használható ötlettár a 

munkámhoz. Az új ismeretek megváltoztatták az egészségnevelő szemléletemet, megoldó kulcsot 

kaptam sok témához. Úgy gondolom teljes egészében jól tudom majd a megszerzett tudást használni. 

Nagyon köszönöm! 

Köszönet és hála mindenért!  

Nagyon köszönöm az előadók/oktatók munkáját, profi felkészültségét! Szuper volt a csapat is! 

Nagyon jó volt a képzés, nagyon jó hangulatú és nagyon hasznos! 

Köszönöm! 
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Nagyon jó színvonalú volt a képzés, magasan képzett szakemberek vezetésével. Profi volt a szervezés, 

bőséges eszköztárat kaptunk az önálló munkához. Köszönöm a lehetőséget. 

Fantasztikus volt a képzés hangulata, nagyon szuper csapat kovácsolódott össze, a képzők vendéglátása, 

vendégszeretete is felülmúlta a képzeleteimet! Nagy köszönet ezért a hihetetlen odaadásukért! 


