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Képzés helye és időpontja:

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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Milyennek értékeli a szakmai program
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4. Mennyire volt megfelelő a helyszín?

5. A képzés munkamódszereinek értékelése:
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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?
7.

Kérjük fejtse ki véleményét a képzés oktatójáról!
Ami különösen tetszett
Az oktató szaktudása, személyisége, előadókészsége. Az órák változatossága, az oktatő felkészültsége.
Jól felépített órák. Gyakorlatias foglalkozások.

Ami nem tetszett:

Mi az, amit nagyon hasznosnak tartott a képzés során?
Szemléletformálás a fogyatékkal élők iránt.
Alkalmazható tudás weblapszerksztés során.

Mi az, amit fontosnak tartott volna, de nem hangzott el a képzés során?
Új ismereteket kaptam.

Kérjük, ha van bármilyen ötlete, javaslata a képzést illetően, azt fejtse ki!
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