Résztvevői elégedettségi kérdőívek
ÖSSZESÍTÉS
"Az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiák"

1.

Akkreditációs lajtsromszám:

A/7560/2013 PAT

Azonosító:

TÁMOP-5.4.6.A-12/1-2013-0004 8. csoport

Képzés időpontja:

2014.05.13 - 2014.06.11.

Kapott-e előzetes írásbeli tájékoztatást
erről a képzésől?
A tájékoztatás tartalmazott-e minden,
az Ön számára fontos információt?

igen

nem

92%

8%

100%

Ha hiányzott információ a tájékoztatóból,
mi volt az? Kérjük fejtse ki!
92%

Ajánlaná-e a képzést ismerősének?
Milyennek értékeli a szakmai program
2. összeállítását?

nagyon rossz

Az előadások/programelemek elegendő
3. mennyiségű hasznos információt nyújtottak az
Ön számára?

nagyon kevés

4. Mennyire volt megfelelő a helyszín?

5. A képzés munkamódszereinek értékelése:

nem megfelelő

nem megfelelő,
nem illeszkedik a
tartalomhoz

inkább rossz

8%

inkább jó

nagyon jó

8%

92%

pont
megfelelő

inkább sok

nagyon sok

33%

8%

59%

kevésbé
megfelelő

közepes

inkább
megfelelő

megfelelő

8%

8%

17%

67%

közepes

inkább
megfelelő,
illeszkedik a
tartalomhoz

megfelelő,
illeszkedik a
tartalomhoz

inkább kevés

kevésbé
megfelelő,
kevésbé
illeszkedik a
tartalomhoz

közepes

előadás

100%

konzultáció

100%

egyéni témafeldolgozás

17%

83%

kiscsoportos témafeldolgozás

8%

8%

84%

nagycsoportos témafeldolgozás

8%

8%

84%

filmelemzés

8%

8%

84%

szitációs feladatok

8%

8%

84%

szerepjáték

8%

8%

84%

6. Továbbképzés (Kérjük, tegyen X-et!)

1

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 résztvevők az oktató
munkáját, szaktudását?
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek
(eszközök, segédletek)?
Megfelelő volt-e továbbképzés szervezettsége?
7.

2

3

8%

4

5

8%

92%

17%

83%

8%

84%
100%
100%
100%
100%

17%
100%

Kérjük fejtse ki véleményét a képzés oktatójáról!
Ami különösen tetszett
Az oktató az adott témában abszolút felkészült volt.
Változatos tartalmak, átfogó végkifejlet.
Az oktató érdekesen, figyelem felkeltően tartotta az órákat, segítőkész volt.
Segítőkész és türelme. Előadásmódja megfelelő tempójú volt, az előadást gyakorlatban is megvalósította. Ügyelt, hogy a
csoport egyik tagja sem maradjon le. Többféleképpen magyarázatot el ismeretlen dolgokat.
Nagyon segítőkész volt, bármit kérhettünk tőle.
Az oktató teljesen felkészült, közvetlen, segítőkész.
Kiváló.
Maximálisan segítőkész, türelmes, nagyon felkészült.
Ami nem tetszett:
A helyszín nagyon messze van.

Mi az, amit nagyon hasznosnak tartott a képzés során?
Nagyon hasznosnak tartottam, hogy képet kaptam arról, hogy akadályozott felhasználók milyen segédeszközökkel használják a
számítógépet, valamint a Wordpress tartalomkezelő rendszerrel való megismerkedést. A weblapok akadálymentességi
szempontjai is sok fontos információt adott.
A weboldalak WCAG elemzési szempontjai, Wordpress alapok, feliratozás.
Az új ismeretet, hogy hogyan lehet elemezni különböző szempontokból egy weboldalt.
Webprogramozás.
Érdekes volt a hangosfilm, a videófeliratozás. Sok olyan alkalmazást mutatott meg az oktató, amit nem ismertem.

Mi az, amit fontosnak tartott volna, de nem hangzott el a képzés során?

Kérjük, ha van bármilyen ötlete, javaslata a képzést illetően, azt fejtse ki!
A képzés számomra így volt rökéletes, elégedett vagyok.
Nem jut eszembe ilyen. Így volt jó, ahogy volt. Nagy köszönet érte.

