Résztvevői elégedettségi kérdőívek
összesítése
"Az esélyegsenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiák"
Akkreditációs lajtsromszám:
Azonosító:

A/7560/2013 PAT
TÁMOP-5.4.6.A-12/1-2013-0004 4.csoport
Vörösmarty Mihály Gimnázium
2030 Érd, Széchenyi tér 1.
2014.01.14. - 2014.02.12.

Képzés helye és időpontja:

igen

Kapott-e előzetes írásbeli tájékoztatást
erről a képzésől?
A tájékoztatás tartalmazott-e minden,
az Ön számára fontos információt?
1.
Ha hiányzott információ a tájékoztatóból,
mi volt az? Kérjük fejtse ki!
Ajánlaná-e a képzést ismerősének?
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Az előadások/programelemek elegendő
3. mennyiségű hasznos információt nyújtottak az
Ön számára?

nagyon kevés

5. A képzés munkamódszereinek értékelése:
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Milyennek értékeli a szakmai program
2. összeállítását?

4. Mennyire volt megfelelő a helyszín?
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tartalomhoz
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kiscsoportos témafeldolgozás
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nagycsoportos témafeldolgozás

8%

25%

67%

17%

83%

filmelemzés
szitációs feladatok
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6. Továbbképzés (Kérjük, tegyen X-et!)
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Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött
célokat?
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert
információk?
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati
hasznosságának megítélése?
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott
oktatási módszerek?
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt
követelményei?
Megfelelő volt -e az ismeretek ellenőrzésének
módja?
Hogyan ítélték meg a réssztvevők az oktató
munkáját, szaktudását?
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek
(eszközök, segédletek)?
Megfelelő volt-e továbbképzés szervezettsége?
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Kérjük fejtse ki véleményét a képzés oktatójáról!
Ami különösen tetszett
figyelmes, segítőkész, érdekes, az előadó jó kommunikatv előadása, a figyelmet fenn tudja tartani
minden segítséget igyekezett megadni, nagy szaktudás, probléma esetén mindig elérhető volt, rugalmasság
hihetetlenül profi, nagyon felkészült, teljes mértékben alkalmazkodott hozzánk, nagyon motivált, felkeltette az
érdeklődésünket, nagy szakmai tudás, jó előadókészség, érdekes magyarázatok, lebilicselő előadás
Ami nem tetszett:

Mi az, amit nagyon hasznosnak tartott a képzés során?
megváltoztatta a szemléletemet, egy új szemlélet megismerése, bele pillantottam egy fogyatékkal élő géppel való
kapcsolatába, új ismeretanyagot kaptam, az akadályok sokszerűségének megismerése, levelező (e-mail) csoport használata
segítségével bármikor kérdezehettünk, gyakorlati tudnivalók, alkalmazható információk,
más szemmel nézek ezek után az álatalam használt honlapokra, gyakorlatbna is kipróbáltuk a tanultakat,
az egész képzés és szemléletformálást, mely a képzés végére alakult ki bennem, eddig sohasem hallottam akadálymentes
honlapról és nagyon érdekes volt más szempontok alapján megvizsgálni a honlapot.
Mi az, amit fontosnak tartott volna, de nem hangzott el a képzés során?
ami a képzés igazi célja volt

Kérjük, ha van bármilyen ötlete, javaslata a képzést illetően, azt fejtse ki!
fárasztó volt, hogy két egymás utáni délutánra szerveződött az oktatás
Mindenkinek Károlyt ajánlanám oktatónak.

