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A DISZLEXIA MEGELŐZÉSE – AZ ÉRTŐ OLVASÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

Tanulási képességek fejlesztése 6-10 éves korban az értő olvasás érdekében című tanfolyam 

értékelése. 

 
 

A tanfolyam időpontja: 2022. 06. 21. – 06. 24.   

Helyszíne: Kecskeméti EGYMI Juhar Utcai Óvodája, Készségfejlesztő Iskolája,  

Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskolája és Kollégiuma 6000 Kecskemét, Juhar utca 23. 

 
Oktatók neve:  Sósné Pintye Mária 

   Tarnai Klára 

   Lángi Éva 

 
A képzésen résztvevők létszáma: 24 fő 

 
A résztvevők elégedettségi kérdőíveinek kiértékelése (1-5-ig skála) alapján 

 

I. A képzés egészével kapcsolatos kérdéscsoportok 

 

       1.) A továbbképzés céljai megvalósultak, az elvárásoknak megfelelt: 97,4% 

       2.) A képzésen megismert információk újszerűek voltak: 98,2% 

       3.) A továbbképzés gyakorlati hasznossága: 96,6% 

       4.) A követelmények teljesíthetősége: 100% 

5.) A számonkérés és ellenőrzés módja: 100% 

 

II. Milyen mértékben volt elégedett az oktató (k) 

  

1.) Az előadók munkája, szaktudása: 98,8% 

2.) Az oktatás módszertani része: 98,4% 

3.) Az előadók kapcsolatteremtő készsége: 98,4% 

 

III. Tárgyi feltételek és szervezés 

 

1.) A tanfolyam előkészítése és adminisztráció: 100% 

2.) A felmerülő egyéni problémákban való segítségnyújtás: 100% 

3.) A tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom): 98,2% 
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ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

Kérdés megnevezése 5 4 3 2 1 9 átlag 

A képzés célját, elvárásoknak való megfeleltséget 

érintő kérdés 
21 3 0 0 0 0 4,87 

A képzés újszerűsége 22 2 0 0 0 0  4,91 

A szerzett ismeretek gyakorlati felhasználása 21 2 1 0 0 0 4,83 

A továbbképzés követelményei teljesíthetősége 
 

24 0 0 0 0 0 5,00 

Az ismeretek ellenőrzésének módja  24 0 0 0 0 0 5,00 

Az előadók munkája, szaktudása  Előadónként került feldolgozásra 

       Sósné Pintye Mária 23 1 0 0 0 0 4,95 

Tarnai Klára 23 0 1 0 0 0 4,91 

Lángi Éva 23 1 0 0 0 0 4,95 

Az oktatás módszertani része Előadónként került feldolgozásra 

Sósné Pintye Mária 22 2 0 0 0 0 4,91 

Tarnai Klára 20 3 1 0 0 0 4,79 

Lángi Éva 23 1 0 0 0 0 4,95 

Az előadók kapcsolatteremtő készsége Előadónként került feldolgozásra 

Sósné Pintye Mária 23 0 1 0 0 0 4,91 

Tarnai Klára 21 1 2 0 0 0 4,79 

       Lángi Éva 23 1 0 0 0 0 4,95 

1. Előkészítés és adminisztráció 24 0 0 0 0 0 5,00 

2. A felmerülő egyéni problémákban való 

segítségnyújtás 
24 0 0 0 0 0 5,00 

3. Tárgyi feltételek (általános feltételek, 

eszközök, segédletek, kötelező irodalom) 
23 0 1 0 0 0 4,91 

 

Hallgatói észrevételek (minőségbiztosítási kérdőíven):  
„Nagyon élvezhető volt a három nap. Jól felkészült és tapasztalt szakemberek tartották az 

előadásokat. Sok hasznos új ötletet és tudást adtak számomra. Ajánlani tudom a képzést, kollégáim 

számára is.” 

„Jó lett volna még több gyakorlati ötletet, fogást elsajátítani a továbbképzésen. Sajnos a terem 

adottságai ezt nem tették lehetővé, pedig az oktatók készültek, cipelték a sok segédanyagot, amit 

ezúton is köszönünk!” 

„Fantasztikus volt a tapasztalt kolléganőket élőben látni, hallani. A szakmai felkészültségük 

dicséretes! Mind hárman nagyon lelkiismeretesen felkészültek, és minden tiszteletem, hogy ebben a 

nagy melegben 8 órán keresztül az oktatók-előadók szerepében helyt álltak.” 

„Ekkora létszámú csoporthoz jó lett volna egy nagyobb tanterem, ahol kényelmesen tudunk 

jegyzetelni és van elég hely a gyakorlati, helyigényes feladatok, módszerek megvalósításához!” 

„Úgy gondolom, hatékonyan tudom majd alkalmazni az elhangzottakat munkám során! 

Köszönöm.” 



„Elsősorban gyakorlatban hasznosítható módszerekkel szerettem volna megismerkedni. Ebből 

Lángi Éva előadásán volt a legnagyobb merítés. Tetszett, hogy magunk is kipróbálhattuk őket.” 

„Mivel nem logopédusként jelentkeztem, így nagy összpontosítást igényelt, de sok dolog a helyére 

került!” 

„Rendkívül sokat adott számomra a képzés. Kedves és szimpatikus volt minden előadó stílusa, 

tudás átadása és előadásmódja egyaránt. Egyedül az időjárás nem volt hozzánk kedves, de ezt 

leszámítva minden rendben volt. Nagyon köszönöm.” 

„A képzés sok mindenben megerősítést nyújtott számomra, hogy a mindennapi fejlesztések az 

általam alkalmazott technikák megfelelőek. Az előadók szaktudása módszereik hasznosak voltak.” 

„Várakozásaimnak megfelelt a továbbképzés, téma maximálisan aktuális, sok szakirodalmat 

kaptunk. Mindhárom oktató kiváló előadó, tartalmas, tömör előadásuk végig éberen tartott. S. 

Pintye Mária magabiztossága, határozottsága, széleskörű tudása lehengerlő.  Tarnai Klárának 

különösen szép a stílusa, régen hallottam hozzá hasonlót. Lángi Éva délutáni gyakorlatai 

megkapóak voltak (pl a festményről mondatalkotások nagyon tetszett). Profi csapat.” 

„Igényességüket, lelkesedésüket viszem magammal. Feltöltődtem. Az egyik napon nem volt laptop, 

szerencse, hogy az oktató hozott magával. A vetítőn néha nem lehetett látni a dia elejét és végét. 

Egy kis légkondi jó lett volna, de a tartalom elvonta erről a figyelmet.” 

„Minden tekintetben színvonalas tudásmegosztás történt.” 

„Az oktatók kiváló szakemberek, magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudás birtokában 

sikeresen vezették a képzést, mellyel elérték a továbbképzési program célját. Köszönöm a 

lehetőséget, hogy részt vehettem a továbbképzésen.” 

„A továbbképzésen sok-sok hasznos, munkánk során használható elméleti és gyakorlati tudást 

kaptunk, új játékokat ismerhettünk meg, amit ki is próbálhattunk. Élményszerű volt a képzés. 

Megfelelő volt a szervezés, elégedettek voltunk vele.” 

„Nagyon sok elméleti és gyakorlati tudást kaptunk, köszönet érte! Nagyon köszönöm az igényes, 

mindenre kiterjedő tanfolyamot. Igazán sok hasznos segítséget kaptam további munkámhoz. Külön 

kiemelem Lángi Éva személyiségét, hozzáállását, elméleti és gyakorlati tudásátadását, végtelen 

kedvességét. Sósné Pintye Mária nagyon hasznos gyakorlati tanácsokkal látott el minket. Tarnai 

Klára tudása is kiemelkedő, csak a frontális oktatás nagyon kiszívta az erőnket, örültünk volna, ha 

kicsit interaktívabb az a nap is.” 
 

E-mailen érkeztek: 

„Igazán hálás vagyok a kiváló előadásokért. Végre rendszerben látom az eddigi ismereteimet a 

témával kapcsolatban. Mind a három nap remek előadók által frissítettem, bővítettem 

ismereteimet. Köszönöm szépen a lehetőséget!” 

„Bízom benne, hogy mielőbb lehetőségem adódik a Logopédia Kiadó Kkt. szervezésében újabb 

hasznos képzésen részt vennem. A legjobbakat kívánom a továbbiakban is!” 

 „Ezúton is szeretném megköszönni a színvonalas továbbképzést, sokat adott szakmailag, 

emberileg egyaránt.” 

 „Nagyon élveztem a képzést, hasznomra vált. Ajánlani tudom minden kolléga számára.” 

 „Nagyon köszönöm a színvonalas tanfolyamot, nagyon élveztem, sokat tanultam. 

A hőség kicsit kivette az erőnket, de az előadók nagyon nagy erővel próbálták ezt feledtetni 

velünk.” 

 „Üdvözlettel és nagy köszönettel a lehetőségért!” 

„Feltöltődtem a továbbképzésen!!!! Mindent nagyon köszönök!!!!” 


