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A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata tanfolyam értékelése 

 

Időpont:  2019. június 24. – június 26. 

Helyszín: Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium (8200 Veszprém, Tüzér utca 42.);  

                          Konferenciaterem 

 

Oktatók neve:   Vastag Jánosné 

   Vastag Jánosné 

   Polgárdi Veronika 

 

A résztvevők létszáma: 36 fő 

 

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

 

 

I. A képzés egészével kapcsolatos kérdéscsoportok 

       1.) A továbbképzés céljai megvalósultak: 100 % 

       2.) A továbbképzés megfelelt az elvárásoknak: 98,8% 

       3.) A képzésen megismert információk újszerűek voltak: 97,6% 

       4.) A továbbképzés gyakorlati hasznossága: 98,8% 

       5.) A követelmények teljesíthetősége: 100 % 

6.) A számonkérés és ellenőrzés módja: 100 % 

 

 

II. Az előadók értékelése  

1.) Az előadók munkája: 100 % 

2.) Az előadók szaktudása: 99,4% 

3.) Az oktatás módszertani része: 99,8% 

4.) Az előadók kapcsolatteremtő készsége: 100 % 

 

 

III. Tárgyi feltételek és szervezés 

1.) Előkészítés és adminisztráció: 97,6% 

2.) A felmerülő egyéni problémákban való segítségnyújtás: 99,8% 

3.) Tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom): 97,6% 
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ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

     Kérdés megnevezése 5 4 3 2 1 9 átlag 

1.  A képzés célját érintő kérdés 36 0 0 0 0 0 5,00 

2.  Az elvárásoknak való megfeleltség 34 2 0 0 0 0 4,94 

3.  A képzés újszerűsége 32 4 0 0 0 0  4,88 

4.  A szerzett ismeretek gyakorlati felhasználása 34 2 0 0 0 0 4,94 

5.  A továbbképzés követelményei teljesíthetősége 
 

36 0 0 0 0 0 5,00 

6.  Az ismeretek ellenőrzésének módja  36 0 0 0 0 0 5,00 

Az előadók munkája  Előadónként került feldolgozásra 

Vastag Jánosné 36 0 0 0 0 0 5,00 

Vastag Jánosné 36 0 0 0 0 0 5,00 

Polgárdi Veronika 36 0 0 0 0 0 5,00 

Az előadók szaktudása Előadónként került feldolgozásra 

Vastag Jánosné 35 0 1 0 0 0 4,94 

Vastag Jánosné 35 0 1 0 0 0 4,94 

Polgárdi Veronika 36 0 0 0 0 0 5,00 

Az oktatás módszertani része Előadónként került feldolgozásra 

Vastag Jánosné 35 1 0 0 0 0 4,97 

Vastag Jánosné 35 1 0 0 0 0 4,97 

Polgárdi Veronika 36 0 0 0 0 0 5,00 

Az előadók kapcsolatteremtő készsége Előadónként került feldolgozásra 

Vastag Jánosné 36 0 0 0 0 0 5,00 

Vastag Jánosné 36 0 0 0 0 0 5,00 

Polgárdi Veronika 36 0 0 0 0 0 5,00 

1.  Előkészítés és adminisztráció 32 4 0 0 0 0 4,88 

2.  A felmerülő egyéni problémákban való  

     segítségnyújtás 
35 1 0 0 0 0 4,97 

3.  Tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,  

     segédletek, kötelező irodalom) 
32 4 0 0 0 0 4,88 

 

Hallgatói észrevételek: 
 

„Nagyon jó előadók voltak, de egy kicsit részletes volt.” 

„Az oktatók szaktudása profizmusra vall, főleg Vastag Jánosnénál volt megfigyelhető.” 

„Szervezés tekintetében: az órák/blokkok időtartama és a szünetek időtartama legyen fix. Nagy nyári 

melegben 80-75 perc munka, 10-15 perc szünet.” 

„Kiváló csoportos feladatokat kaptunk, és szuper jó ötleteket a saját terápiás munkához.” 

„Polgárdi Veronika közvetlen stílusával belopta magát a szívembe, Vastag Jánosné tiszteletet ébresztett 

felkészültségével.” 

„Technikai problémák akasztották meg a figyelmet.” 

„Vehessük a kezünkbe a vizsgáló dobozt már az első nap.” 

„Mindkét előadó nagy lelkesedéssel, elhivatottsággal adta át tudását. Nagyon jó volt, hogy a szemléltető 

segédanyagok rendelkezésünkre álltak. Köszönöm, hogy itt lehettem.” 

„Érezhető volt Editke részéről az alázat, az elhivatottság. Észrevételeinket hasznosnak, „vita tárgyának” 

méltónak találta. Veronika szakszolgálati tapasztalata, partnersége is jó volt.” 

„Három napra sűrítve kicsit sok volt az információ mennyisége. Ennek ellenére érezhető volt az igyekezet, 

az emészthetőségűvé tétel irányába.” 



„Szívesen végig vettem volna a teszt feladatait páros/kiscsoportos munkaformában, vizsgálatvezető- 

gyerek szerepekkel. Sajnálom, hogy a nagyoknak szóló anyag még nem készült el.” 

„A három hosszú nap kicsit megterhelő volt, lehet, hogy a nagy meleg kifárasztott bennünket.” 

„Gyakorlatorientált képzés volt, nagyon tetszett.” 

„A két gyerek videó elemzése különösen tetszett. Az előadók képesek voltak a figyelem felkeltésére a nagy 

meleg ellenére is.” 

„Nagy szaktudással rendelkező, holisztikus szemléletű, empatikus oktatók. Köszönet a kiváló 

előadásokért.” 

„Az előadások, a kapott anyagok nagyon jól támogatták a további munkát. Az anyag kicsit sűrű a 3 

naphoz, de lehet, hogy a mi előzetes tudásunk kevés kicsit.” 

„Kiváló felkészültség, rugalmasság jellemezte őket.” 

„Több gyerekkel végzett ugyan olyan vizsgálati részt összehasonlítás miatt megnéztem volna.” 

„Hasznos ismereteket kaptunk, melyet munkámba maximálisan be tudok építeni, ezzel is emelve a 

minőségi munkavégzés színvonalát. A képzés átfogó ismereteken alapult.” 

„Az oktatók személyisége és előadásmódja megfelelő volt.” 

„Az ellenőrzésekkel sok idő elment, számomra túl részletes a megoldások megbeszélése.” 

„Tematikusan felépített, gyakorlati példákkal alátámasztott ismeretátadás volt. Az értékelés (teszt) 

sajátélményű volt, segítség a további munkához.” 

„Érdemes lenne a tanfolyam kezdetén a vizsgálati módszer alapelveire, felépítésére, a vizsgálandó 

területekre több időt fordítani. Kicsit hírtelen vágtunk bele a közepébe.” 

„Rendkívül hasznos, alapos, kiváló a program. Kiváló előadók, szaktudás, attitűd, előadói kvalitások. A 

prezentáció rendkívül igényes, profi. Köszönöm.” 

„A DPV 3-4-et szeretnénk minél előbb megismerni, használni.” 

„Köszönjük a lelkes, tartalmas, szakszerű előadásokat!” 

„A tesztek értékelését egy kicsit pörgősebbé lehetne tenni.” 

„Véleményem szerint a 3. nap első fele, a DPV elhelyezése a diagnosztikában, az 1. nap első feleként sok 

későbbi kérdést előre megmagyarázna.” 

„Maximálisan felkészült oktatók, változatos, aktiváló oktatási módszerek. Nagyon pozitív volt, hogy 

rögtön a tanfolyam után megkaptuk az aznapi befejező értékelést a gyermekekről. Jól estek az elismerő, 

biztató szavak is.”  

„A hosszabb videókat megszakítva, több részletben javasolnám levetíteni. Sajnos mire a videó végére 

érünk, az elejét elfelejtjük, mert nem vagyunk még annyira gyakorlottak, hogy tudjuk, mire kell figyelni. 

De nagyon jó volt MINDEN. Köszönjük a tudás megosztást!” 

„Igen készségesek voltak. Az oktatás időbeli felosztásai, szünetek beiktatása során figyelembe vették a 

hallgatók igényeit. A nem saját informatikai okoztak némi fennakadást, de az oktatók azt gördülékenyen 

orvosolták.” 

„Kérdéseinkre, észrevételeinkre folyamatos pontossággal, kimerítő válaszokkal, érvekkel reagáltak, így 

gyakran volt a lehető leginteraktívabb a képzés. Köszönjük!” 


