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ANALIZA ANKETE 
Izobraževalni seminar Delo s konfliktnimi strankami in komunikacija v kriznih situacijah 

15.03.2018 

 

 

N = 11 

 

Kako ocenjujete izobraževanje, ki ste ga udeležili? Ovrednotite stopnjo svojega 

strinjanja od 1-6.(Pri čemer je 6 – se zelo strinjam in 1 – se sploh ne strinjam).     

Vsebina izobraževanja je koristna za naše podjetje. 5.8 

Pridobil sem vse želene informacije. 5.3 

Pridobljena znanja bom lahko uporabil pri delu. 5.7 

Z izobraževanjem sem primerno dopolnil lastni nabor znanj in veščin. 5.6 

 

Ovrednotite stopnjo svojega zadovoljstva s predavanjem od 1-6.  (Pri čemer je 6- zelo 

zadovoljen in 1- zelo nezadovoljen). 

mag. Martin Lisec 6.0 

 

Katere so po vašem mnenju veščine in znanja, ki ste si jih s tem izobraževanjem 

dopolnili?    

zanje o konfliktih, kaj jih vodi, metoda reševanja, skupni interes 

konflikt 

odnos do konfliktnežev 

komunikacija v konfliktnih trenutkih 

obudil sem nekatere stvari oz. metode, ki so mi že bila jasna, vendar pri svojem delu pozabiš 

nanje. npr: potrpežljivost pri pogovoru - pustiti sogovorniku da dokonča svoje in je slišan in ne 

kar avtomatsko sklepati kaj želi povedati. 

komuniciranje 

 

Ali bi se podobnega seminarja o komunikacijah ponovno udeležili? 

1 (DA) 8 

2 (NE) 0 

3 (MOGOČE) 0 

 

  



 
 

str. 2 

 

 

Podajte predloge za bolj učinkovito izvedbo izobraževanja:    

voda za udeležence že ob registraciji, da si jo lahko vzamemo za prvi del seminarja 

mogoče malo več praktičnih primerov  na podlagih realnih situacij, ki smo jih upravniki imeli 

med svojim delom... 

nimam 

obvladanja sebe in konflitnih situacij je izjemna veščina. zdi se mi kot da smo tematiko 

preleteli bolj površno, kot bi preletel kazalo knjige... za kaj več bi bil potreben ali individualni 

tečaj ali seminar v manjši skupini, verjetno pa trajajoč več dni. 

  / 

 

Predlagajte temo za izobraževanje, ki bi se ga udeležili:   

nadaaljevanje te teme 

osebni načrt 

obvladovnja stresa na delovnem mestu 

javno nastopanje/ uspešno vodenje sestankov 

v dotični sferi me zelo zanima mediacija 

karkoli iz mehkih veščin 

 

Označite kaj vam je pri odločitvi za udeležbo na izobraževalnem seminarju najbolj 

pomembno (Pri čemer je 1 najmanj pomembno in 6 najbolj pomembno): 

lokacija  1 

višina kotizacije  2 

predavatelji  5 

tematika/vsebina  6 

izvajalec izobraževanja  4 

dan izobraževanja 3 

 
 


