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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: 2021. 05. 19. - 05. 21. 

Helyszíne: Kaposvári Tankerületi Központ – Budapest (online kontakt képzés) 

 
Oktatók neve:  Sósné Pintye Mária 

   Tarnai Klára 

   Lángi Éva 

 
A képzésen résztvevők létszáma: 26 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: 100% 

       2.) A képzésen megismert információk újszerűek voltak: 100% 

       3.) A továbbképzés gyakorlati hasznossága: 100% 

       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: 100% 

2.) Az oktatás módszertani része: 99,5% 

3.) Az előadók kapcsolatteremtő készsége: 99,5% 

 

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): 100% 
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ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

Kérdés megnevezése 5 4 3 2 1 9 átlag 

A képzés célját, elvárásoknak való megfeleltséget 

érintő kérdés 
26 0 0 0 0 0 5,00 

A képzés újszerűsége 26 0 0 0 0 0  5,00 

A szerzett ismeretek gyakorlati felhasználása 26 0 0 0 0 0 5,00 

A továbbképzés követelményei teljesíthetősége 
 

26 0 0 0 0 0 5,00 

Az ismeretek ellenőrzésének módja  26 0 0 0 0 0 5,00 

Az előadók munkája, szaktudása  Előadónként került feldolgozásra 

       Sósné Pintye Mária 26 0 0 0 0 0 5,00 

Tarnai Klára 26 0 0 0 0 0 5,00 

Lángi Éva 26 0 0 0 0 0 5,00 

Az oktatás módszertani része Előadónként került feldolgozásra 

Sósné Pintye Mária 26 0 0 0 0 0 5,00 

Tarnai Klára 26 0 0 0 0 0 5,00 

Lángi Éva 25 1 0 0 0 0 4,96 

Az előadók kapcsolatteremtő készsége Előadónként került feldolgozásra 

Sósné Pintye Mária 26 0 0 0 0 0 5,00 

Tarnai Klára 26 0 0 0 0 0 5,00 

       Lángi Éva 25 1 0 0 0 0 4,96 

1. Előkészítés és adminisztráció 25 1 0 0 0 0 4,96 

2. A felmerülő egyéni problémákban való 

segítségnyújtás 
26 0 0 0 0 0 5,00 

3. Tárgyi feltételek (általános feltételek, 

eszközök, segédletek, kötelező irodalom) 
26 0 0 0 0 0 5,00 

 

Hallgatói észrevételek:  
„Sok új, a mindennapi fejlesztő munka során alkalmazható ötlettel gazdagodtam; az előadók remek 

példákkal adtak magyarázatokat, további új információkkal mélyült és gazdagodott a témához 

kapcsolódó előzetes tudásom.” 

„A szervezők nagyon készségesek voltak, minden gördülékenyen zajlott.” 

„Nagyon hasznos volt a tanfolyam, elméleti ismereteimet kiegészítette, felfrissítette. A gyakorlati 

(fejlesztés, diagnosztika) felhasználás szempontjából különösen fontosnak tartom, hogy részt 

vettem rajta. Kiemelném a képzés interaktív jellegét és a baráti, kollegiális hangulatot, mint 

pozitívumot.” 

„Mindegyik előadó nagy szaktudással rendelkezik. Segítőkészségük, közvetlenségük különösen 

sokat jelentett a képzés során. Gyakorlati és elméleti tudásuk, a gyermekek és a szakma iránti 

elkötelezettségük nagyon inspiráló, és követendő.” 

„A tanfolyam szervezésével és az első két nappal 100 százalékban meg voltam elégedve, köszönöm 

szépen!” 

„Hatalmas tudásmennyiséget kaptam ebben a három napban. Biztos vagyok abban, hogy sok-sok 

elemét be is fogom tudni építeni a mindennapi gyakorlati munkámba. Köszönöm.” 



„Hatalmas tudással rendelkező oktatóktól tanulhattam mindhárom napon, hálás vagyok érte. 

Különböző habitussal rendelkeznek, az oktatásuk sorrendje is ideális volt számomra. Rokonszenves 

volt Sósné Pintye Mária azon hozzáállása, hogy mindig ellenőrizte, hogy értjük-e és van-e 

kérdésünk, tetszett a gyakorlati megközelítése. Hamar kötetlen viszonyt alakított a csoporton belül. 

A második nap, számomra kitett kétnapnyi anyagot. (itt picit lassítanék, vagy több vizuális elemet 

vinnék bele, hogy egyből átjöjjön az információ azok számára is, akik nem rendelkeznek ezen a 

téren ennyi szakmai tudással ) Nagyon hatalmas tudás és tapasztalat van Tarnai Klára birtokában. 

Lángi Évát pedig még most is hallgatnám és játszanék vele, fantasztikus volt.” 

„Maximális rugalmasság, jó kommunikációs és szervező készség, segítőkészség mind megjelent a 

képzés lebonyolítása kapcsán. Csak ajánlani tudom másoknak is.” 

„Mind a 3 előadó maximálisan felkészült volt, és nagyon empatikusan álltak hozzánk hallgatókhoz. 

Gyakorlati oldalról mutatták be tudásukat mely sokban segített nekem.  Nagyon köszönöm!!” 

„A képzés szervezése, tartalma, hasznossága kiváló! Köszönet az előadóknak a munkájukért, a jól 

felépített tartalommal, sok gyakorlattal színesített gazdag tudás átadásért. Sokat adtak, sokat 

kaptunk…hasznosítjuk! További sikeres munkát kívánok!” 

„Köszönöm Lángi Évának, hogy a drámajátékok fejlesztő hatását is kiemelve a nevemet említette. 

Ha munkásságommal tudom gazdagítani a gyakorlati tárházatokat (az oda illő 

játékokkal/feladatokkal) kérem, nézzétek meg a Játszótárs, Játszótárs2 és a Tanulótárs 1-2. osztály, 

Tanulótárs 3-4 osztály, Képességtár sorozat – nyelv és kommunikációs játékok kiadványaimat, 

könyveimet. (Demeter Lázár Katalin – fejlesztő, tehetségfejlesztő, drámapedagógus, Komárom –

Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. Területeim a dráma, tehetség-, részképességek 

fejlesztése, kreativitás témák…) Ha tudok valamiben segíteni, keressetek. Szuper előadók! 

Köszönet.” 

„Sajnálom, hogy a pandémia miatt nem volt lehetőség jelenléti részvételre, de a szervezők mindent 

megtettek, hogy az online képzés eredményes lehessen. A tanfolyami résztvevők személyes 

találkozásának elmaradása bennem hiányérzetet hagyott, ugyanakkor kétségtelenül előnyökben is 

részünk volt. (Pl. utazás, szállásgondok elmaradása.)” 

„Valamennyi oktató felkészültsége meggyőző volt. Gyakorlott előadók, elkötelezettségük magával 

ragadó. Maximálisan kihasználták a rendelkezésre álló időt. Prezentációjukat a megkapott 

segédanyaghoz képest kiegészítették, a figyelem fenntartására módszerváltásokat alkalmaztak, 

bevonták a csoportot a témák áttekintésébe, teret engedtek a hallgatói tapasztalatoknak. Felmerült 

kérdéseinkre választ kaptunk, ezekhez kapcsolódóan kiegészítő irodalmakkal is ellátták a csoportot. 

A téma tudás anyagának feldolgozása mellett az alkalmazási eszköz tárát is gazdagon bővítették. A 

Zoom lehetőségének csoportmunkára való alkalmazása a lehető legjobb időben történt.” 

„Nagyon jó képzés. Az eddigi ismereteimet felidézve, rendszerezve, újabb kutatásokat is 

felhasználó ismeretekkel egészítettem ki tudásomat. Gazdag szakmai anyagot kaptam.” 

„Jól éreztem magam és gyorsan elment ez a három nap. Sok színes, tartalmas, érdekes feladattal 

ismerkedtem meg, a fejlesztő eszközök bemutatásának örültem, a tanultakat jól fogom tudni 

hasznosítani a munkámban. Élményszerű, gyakorlatorientált előadásokat élvezet volt hallgatni. Az 

előadók személyisége, szakmai tudása az online térben is elragadó volt. Elismerés és köszönet a 

Munkátokért, köszönöm, hogy tanulhattam Tőletek!!!” 

„Köszönöm a jó szervezést, a precíz és nagyon részletes tájékoztatást.” 

„Sok módszertani ötletet kaptam, amit használni tudok a mindennapi munkámban. 

Köszönöm szépen!” 

„Több tanfolyamon is részt vettem már, de ez a tanfolyam volt a legjobb mindenféle szempontból, a 

szervezés, a hangulat, az előadók felkészültsége, a számonkérés módja. Nagyon köszönöm!” 

„Lángi Évit szeretném kiemelni az oktatók közül. Nagyon szuper és tartalmas napon vagyunk túl, 

rengeteg játékot és ötletet mutatott számunkra, amit használni tudunk a munkánk során. 

Hihetetlenül gyorsan elröppent az egész nap, nem fáradtam el, pedig az utolsó napon volt. 

Mindenképp megtartanám ezt a sorrendet. Köszönöm szépen a lehetőséget! ” 



„Hasznos és szakmailag megalapozott volt. Mind elméleti megalapozásban, mind a gyakorlatra 

orientáltsága magas színvonalú volt a képzésnek. Hasznosítható, konkrétan előkereshető 

feladatokkal is szolgáltak. Rendkívüli segítőkészség, pl. a szakszavak lexikális összegyűjtése az 

adott tanfolyam csoport kéréséhez. Ez úton is köszönjük.” 

„A képzés anyagán túl plusz információkkal, hasznos, segítő tanácsokkal láttak el. Nyitottság, 

rugalmasság abszolút jellemző volt, emellett nem csúszott meg a tervezett időbeosztás, minden 

kérdésre kaptunk választ. Ha kapacitásotok engedi, szerintem hasznos lenne hospitálási 

konzultációs alkalmakat is meghirdetni, azon túl, hogy kereshetünk Titeket, ha elakadnánk.” 

 


