
Gordon Kiadó Magyarország Kft. 

8613 Balatonendréd, Petőfi u. 8. 

1182 Budapest, Cziffra György u. 49/A 

www.gordontrening.hu 

gordonkiado@gmail.com  

ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV 

Képzés megnevezése: „EQ és Gordon – Az érzelmi intelligencia fejlesztése                            
          Gordon Módszerrel óvodás és kisiskolás korban” 575-227/2017. A/8875 
Képzés időpontja, helyszíne: 2018. Január 13-30. Budapest, XVIII. Ker. Zenevár Óvoda 
13 db 

1. Honnan, milyen formában értesült a képzésről? 

 Munkahely 12 Ismerős   Internet Facebook Egyéb: vezetői 
értekezlet 

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) 

7,25 

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

9,38    

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

7,75  1fő: „alkalmazkodott a helyzethez” 

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) 

8,83 

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

8,25 
7. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?  0 – 10 pont 

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

8,25 
8. Mennyire voltak teljesíthetőek a továbbképzésen támasztott követelmények?0 – 10 pont 

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

9,69 
9. Mennyire volt megfelelő az ismeretek ellenőrzésének módja?   0 – 10 pont 

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

9,15 
10. A tanult ismereteket milyen mértékben tudja alkalmazni?                          0 – 10 pont 

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

7 

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

8,46 

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) 

9,33 

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

9,58 

14. Amit még szeretne elmondani: 
- Köszönet. 
- Köszönöm szépen! 
- Kevés volt az idő 
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