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A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata tanfolyam értékelése. 

 

Időpont:  2022. 04. 09. – 04. 30. 

Helyszín: online kontakt 

 

Oktatók neve:   Vastag Jánosné 

   Vastag Jánosné 

   Polgárdi Veronika 

 

A résztvevők létszáma: 23 fő 

 

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

 

 

I. A képzés egészével kapcsolatos kérdéscsoportok 

       1.) A továbbképzés céljai megvalósultak, megfelelt az elvárásoknak: 100% 

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

       3.) A továbbképzés gyakorlati hasznossága: 100% 

       4.) A követelmények teljesíthetősége: 100% 

5.) A számonkérés és ellenőrzés módja: 99,0 % 

 

 

II. Az előadók értékelése  

1.) Az előadók munkája, szaktudása: 100% 

3.) Az oktatás módszertani része: 100% 

4.) Az előadók kapcsolatteremtő készsége: 100% 

 

 

III. Tárgyi feltételek és szervezés 

1.) Előkészítés és adminisztráció: 100 % 

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

3.) Tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom): 100% 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logopediakiado.hu/


 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

Kérdés megnevezése 5 4 3 2 1 9 átlag 

A képzés célját érintő kérdés, elvárásoknak való 

megfelelőség 
23 0 0 0 0 0 5,00 

A képzés újszerűsége 22 0 1 0 0 0  4,91 

 A szerzett ismeretek gyakorlati felhasználása 23 0 0 0 0 0 5,00 

A továbbképzés követelményei teljesíthetősége 
 

23 0 0 0 0 0 5,00 

Az ismeretek ellenőrzésének módja  22 1 0 0 0 0 4,95 

Az előadók munkája, szaktudása  Előadónként került feldolgozásra 

Vastag Jánosné 23 0 0 0 0 0 5,00 

Vastag Jánosné 23 0 0 0 0 0 5,00 

Polgárdi Veronika 23 0 0 0 0 0 5,00 

Az oktatás módszertani része Előadónként került feldolgozásra 

Vastag Jánosné 23 0 0 0 0 0 5,00 

Vastag Jánosné 23 0 0 0 0 0 5,00 

Polgárdi Veronika 23 0 0 0 0 0 5,00 

Az előadók kapcsolatteremtő készsége Előadónként került feldolgozásra 

Vastag Jánosné 23 0 0 0 0 0 5,00 

Vastag Jánosné 23 0 0 0 0 0 5,00 

Polgárdi Veronika 23 0 0 0 0 0 5,00 

Előkészítés és adminisztráció 23 0 0 0 0 0 5,00 

A felmerülő egyéni problémákban való segítségnyújtás 

 
23 0 0 0 0 0 5,00 

Tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, 

segédletek, kötelező irodalom) 
23 0 0 0 0 0 5,00 

 

Hallgatói észrevételek  
 

kérdőíveken: 

 

„Újszerű, hasznos, jól használható anyagokat kaptunk. A gyakorlatban nagy segítséget nyújt majd a 

megszerzett tudás a szakszolgálati tevékenységek során (vizsgálat, fejlesztési terv).” 

„A képzésen megismert információk számomra újszerűek voltak, amelyeket be tudom építeni a 

munkámba.” 

„A képzés oktatói nagy szaktudással rendelkeznek. Számomra példaértékű a munkájuk. Köszönöm, hogy 

részese lehettem a képzésnek!” 

„A tanfolyam előkészítése, lebonyolítása megfelelő volt a számomra!” 

„Én gyakorlatként szívesen elvégeztem volna (mint követelmény teljesítés része) egy vizsgálatfelvételt, 

aminek a tapasztalatait megvitathattuk volna még a kurzus során.” 

„Nagyon elégedett vagyok az előadás során alkalmazott módszerekkel, csoportos munka, önálló puzzle 

kirakás, vicc jutalom, melyek segítségével (és a személyiségének köszönhetően) az egész tanfolyam során 

oldott, közvetlen, meleg légkör volt tapasztalható.” 

„Köszönöm, hogy itt lehettem, s megismerhettelek Editke, Veronika, Judit!” 

„Még soha nem vettem részt ilyen igényesen megszervezett továbbképzésen. Az előadások utáni e-mailek, 

a segédanyagok, a továbbképzés felépítése, a folyamatos kapcsolattartás példaértékű. Az előadók 

szaktudása, előadókészsége, segítőkészsége kiemelkedő. Juditka kapcsolattartása, segítő, közvetlen levelei, 

folyamatos segítségadása fantasztikus. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a továbbképzésnek.” 



„Színvonalas volt a képzés! Nagyon nagy segítség volt, hogy előre, időben, rendezett formában 

megkaphattuk az adott képzési napra vonatkozó anyagokat.  

Tetszett, hogy gyakorlatias volt az ismeretátadás, mert videón is követhettük a vizsgálatokat, amiből sokat 

tanulhattunk és interaktív feladatokkal megszilárdíthattuk az új ismeretek.  

Az előadók és Judit szakértelmét, valamint segítőkészségét is nagyra értékelem. Nagyon sok minőségi, a 

szakmai munkánkhoz a mindennapokban is jól használható segédanyagokat kaptunk.  

Jó lenne folytatni szakmai konzultációkkal a képzést bizonyos időközönként, szakmai tapasztalatokat 

cserélni, megosztani egymással és frissen tartani ezen a területen szerzett ismereteinket.” 

„Az ellenőrzés módjában mi is megtapasztalhatjuk azt az emberséges hozzáállást, ami magát a tesztet is 

jellemzi. Jó volt érezni ezt a bizalommal teli, kudarcoktól védő támogatást. Visszük magunkkal, 

alkalmazzuk munkánk során. Köszönet érte!” 

„Kedves Judit, Edit, Veronika! 

Nagyon csodálatos munkát végeztetek! Köszönet ezért az átgondolt, alapos, gyermekközpontú szemléleten 

alapuló eszközért, mely nagyon nagy segítség szakszolgálati munkánk során. … és igen, Editke nemcsak 

tiszteletbeli gyógypedagógus, hanem vérbeli gyógypedagógus … ilyennek születni kell!  

Köszönet, hogy vagytok! Nagyon pontosan, gördülékenyen ment minden.” 

„Nagyon sokat tanultam ezen a három napon. Köszönöm, hogy itt lehettem!” 

„Nagyon örültem, hogy részt vehettem a képzésen, köszönöm szépen!  

Színvonalas képzés, és emellett emberi értékek szempontjából is külön köszönöm az odafigyelést, kedves 

segítségnyújtást!” 

 

emailen: 

 

Mindent szívből köszönök! 
 

Nagyon köszönöm, hogy részt vehettem mindkét tanfolyamon, hatalmas élmény volt.  

Ez az elmúlt két hónap a tanfolyamokkal elég intenzív időszak volt nekem, mert a munka mellett, most 

fejlesztő óvodapedagógusnak tanulok és alig egy hónap múlva államvizsgázom. De neked, nektek hála 

még tovább bővíthettem az ismereteimet, mélyíthettem el a tudásomat. Legnagyobb örömömre 

anyukámtól megkapom ajándékba a DPV csomagot, aminek a tanulmányozásába majd a nyári 

szünetben belevetem magam. :)  
 

Felkészültek, nagytudásúak és lelkesek voltak az oktatók mindkét tanfolyamon.  

Csodálatos dolgot hoztatok létre, köszönök még egyszer mindent!  
 

Köszönöm,hogy részt vehettem ezen a tanfolyamon, nagyon hasznosnak érzem (persze még le kell 

tisztuljon). 

Köszönöm, köszönjük a küldött anyagokat. 

De még inkább azt a csodálatos munkát, amivel mindezt létrehoztátok. Az az átgondoltság, alaposság, 

gyermekközpontú szemlélet ... nemcsak nagy szakmai tudást, hanem hatalmas emberséget is jelent, 

amivel te is, és minden munkatársad is rendelkezik. Köszönet érte!  

És igen, nagyon jó volt a végén szakmázni, megtudni a legfrissebb információkat. 
 

Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem a tanfolyamon, nagyon hasznosnak láttam!! 
 

Nagyon köszönöm a képzési lehetőséget és a gyors ügyintézéseket!  

Jó egészséget és sok sikert kívánok a szakmai munkákhoz! 
 

Nagyon jó és érdekes tanfolyamon vagyunk túl!  

Már alig várom, hogy  mehessek hospitálni Editkéhez, aztán következik az önálló munka :) 
 

Hálásan köszönünk mindent. Fantasztikus három napban volt részünk. Példaértékű szaktudás, 

kommunikáció, gratulálok a csapatnak. 
 

Tanulságos, tartalmas, szenzációs volt mind a három szombati nap. További szép napokat kívánok! 

Örömmel vettem részt ezen a képzésen, jómagam járási szakértői bizottságban is dolgozom. Így jól 

tudom majd hasznosítani az itt szerzett tudást! :) 
 

Köszönöm a sok segítséget és az értékes képzést! 

 


