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1.

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

nem

100%
100%

Ha hiányzott információ a tájékoztatóból,
mi volt az? Kérjük fejtse ki!
100%

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:

inkább rossz

közepes

inkább jó

nagyon jó
100%

nem megfelelő

nem megfelelő,
nem illeszkedik a
tartalomhoz

inkább kevés

kevésbé
megfelelő

kevésbé
megfelelő,
kevésbé
illeszkedik a
tartalomhoz

pont
megfelelő

inkább sok

nagyon sok

46%

18%

36%

közepes

inkább
megfelelő

megfelelő

18%

82%

inkább
megfelelő,
illeszkedik a
tartalomhoz

megfelelő,
illeszkedik a
tartalomhoz

közepes

100%

előadás
18%

73%

18%

73%

36%

64%

27%

64%

filmelemzés

27%

73%

szitációs feladatok

27%

73%

18%

73%

konzultáció
egyéni témafeldolgozás

9%
9%

kiscsoportos témafeldolgozás
nagycsoportos témafeldolgozás

szerepjáték

9%

9%

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

2

3

4

5
100%

18%

82%

27%

73%
100%

18%

82%

9%

91%
100%

45%

55%
100%

Kérjük fejtse ki véleményét a képzés oktatójáról!
Ami különösen tetszett
Élvezetes órák, rengeteg kiegészítő információ. Nagyon sok segítséget kaptunk. Nagyon érdekes, érthető előadást hallgatunk.
Az oktató türelmes, felkészült, segítőkész, az anyagot jól elmagyarázta, életszerű példával illusztrálta. Nagy empátiával
rendelkezett a kevésbé "ügyes" tanulókkal szemben. Változatos, igényes, alapos, mindenki számára érthető és követhető
előadűsok voltak. Jó pedagógus, a különböző tudásszintű hallgatók valamennyiének érdekes, alapos tudásanyagot adott át.

Ami nem tetszett:

Mi az, amit nagyon hasznosnak tartott a képzés során?
Szemléletmód változása, megtanultunk a weboldalakat teljesen másképpen nézni. Megváltozott a gondolkodásmódom a
fogyatékkal élő emberekkel szemben. Sok érdekes filmet láttunk arról, hogy teljes életet tudnak élni különböző technikai
eszközök segítségével. Sok új információt kaptam.

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!

