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ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV 

Képzés megnevezése: „Gordon Módszerrel a pedagógus sikerességéért –                                   
T.E.T. Dr.Thomas gordon Tanári Eredményesség Tréningje” 575-226/2017. A/8874 

Csoport 1. Tódor Marina – Berki Tibor trénerek – 22 kitöltött lap 
Képzés időpontja, helyszíne: ORCHIDEA ISKOLA BP.13.HAJDÚ U.18-24. – 2018.08.22-24. 
 

1. Honnan, milyen formában értesült a képzésről? 
Munkahely 22 Ismerős  1 Internet Facebook Egyéb: Egyetem 1 

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)                                              7,85 

 

3. A képzés helyszíne mennyire felelt meg igényeinek?                              0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem felelt meg, 10 a teljes mértékben megfelelt)                                                 6,40 

    

4. A képzés órabeosztása mennyire felelt meg igényeinek?                           0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem felelt meg, 10 a teljes mértékben megfelelt)                                                 6,72 

 

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)                9,68 

 

6. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert módszerek?   0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem újszerű, 10 a nagyon újszerű)                                                                            7,81 
 

7. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?  0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem volt megfelelő, 10 a teljes mértékben megfelelő volt)                                 8,90 

 

8. Mennyire voltak teljesíthetőek a továbbképzésen támasztott követelmények?0 – 10 pont 
(ahol a 0 nem volt teljesíthető, 10 a teljes mértékben teljesíthető volt)                                                 9,31 

 

9. Mennyire volt megfelelő az ismeretek ellenőrzésének módja?   0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem megfelelő, 10 a teljes mértékben megfelelő)                                                 8,81 

 

10. A tanult ismereteket milyen mértékben tudja alkalmazni?                          0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem tudom alkalmazni, 10 a teljes mértékben alkalmazni tudom)                     6,50 

 

11. A képzés általános színvonala Ön szerint milyen minőséget ér el?                   0 – 10 pont 
(ahol a 0 alacsony színvonalú képzés, 10 kiváló minőségű képzés)                                                          8,50 
 

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)                                  8,59 

 

13. Mennyire volt megfelelő a továbbképzés szervezettsége?   0 – 10 pont 
(ahol a 0 egyáltalán nem volt megfelelő, 10 a teljesen jól szervezett)                                                    9,27 

 

14. Amit még szeretne elmondani: 

További sok sikert nektek! 😊 

Köszönöm! 
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Jól összeszokott, képzett trénerpár érkezett hozzánk. 

Köszönöm szépen a munkátokat! 😊 

Kiváló páros vezette a tréninget. Nagyon köszönöm a munkájukat. A sok üléssel és a 
meleggel volt probléma, egyébként más környezeti tényező rendben volt. Köszönöm az 
ismereteket és a munkájukat! 
Szuper volt! Nagyon jól éreztem magam Kiváló Marina és Tibor páros! Összeszokott profik! 
A két előadó remekül működött együtt. 
A trénerek nagyon jól dolgoztak együtt, jól kiegészítették egymást. Nagyon rugalmasak 
voltak és figyeltek a csoport igényeire. 
Köszönöm! A „helyzet”gyakorlatok adtak igazán sokat (Tibor). Érzelmeket leíró kártyák 
nagyon jók. Jó lenne megkapni a „szógyűjteményt”. 
Azokról a pontokról, amiket levonni voltam kénytelen, nem ti tehettek. Köszönöm. 
A tanárok felkészültsége, hozzáállása példaértékű volt. 

Köszönöm 😊 
 
 
 
Budapest, 2018. Augusztus 24. 
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