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A matematikatanulás zavarai (diszkalkulia) tanfolyam értékelése 

 

 

 

Időpont:  2020. 08.25., 09.04., 09.05. 

Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 9025 Győr, Márvány utca 4. 

 

Oktatók neve:   1.,2.,3. nap: Ternai Gabriella 

    

 

A résztvevők létszáma: 14 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: 92,8% 

2.) A képzésen megismert információk újszerűek voltak: 97,0% 

3.) A továbbképzés gyakorlati hasznossága: 97,0% 

4.) A követelmények teljesíthetősége: 100% 

5.) A számonkérés és ellenőrzés módja: 100% 

 

 

 

II. Az előadók értékelése  

1.) Az előadók munkája, szaktudása: 100% 

2.) Az oktatás módszertani része: 100%  

3.) Az előadók kapcsolatteremtő készsége: 100%  

 

 

III. Tárgyi feltételek és szervezés 

1.) Előkészítés és adminisztráció: 97,0% 

2.) A felmerülő egyéni problémákban való segítségnyújtás: 91,4% 

3.) Tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom): 92,8% 
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ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

 

Kérdés megnevezése 5 4 3 2 1 9 átlag 

1. 
A képzés célját, elvárásoknak való megfeleltség  

érintő kérdés 
9 5 0 0 0 0 4,64 

2. A képzés újszerűsége 12 2 0 0 0 0   4,85 

3. A szerzett ismeretek gyakorlati felhasználása 12 2 0 0 0 0 4,85 

4. A továbbképzés követelményei teljesíthetősége 
 

14 0 0 0 0 0 5,00 

5. Az ismeretek ellenőrzésének módja  14 0 0 0 0 0 5,00 

Az előadók munkája, szaktudása  Előadónként került feldolgozásra 

Ternai Gabriella 14 0 0 0 0 0 5,00 

Ternai Gabriella 14 0 0 0 0 0 5,00 

Ternai Gabriella 14 0 0 0 0 0 5,00 

Az oktatás módszertani része Előadónként került feldolgozásra 

Ternai Gabriella 14 0 0 0 0 0 5,00 

Ternai Gabriella 14 0 0 0 0 0 5,00 

Ternai Gabriella 14 0 0 0 0 0 5,00 

Az előadók kapcsolatteremtő készsége Előadónként került feldolgozásra 

Ternai Gabriella 14 0 0 0 0 0 5,00 

Ternai Gabriella 14 0 0 0 0 0 5,00 

Ternai Gabriella 14 0 0 0 0 0 5,00 

1. Előkészítés és adminisztráció 12 2 0 0 0 0 4,85 

2. 
A felmerülő egyéni problémákban való 

segítségnyújtás 
12 1 0 0 0 1 4,57 

3. 
Tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,  

segédletek, kötelező irodalom) 
9 5 0 0 0 0 4,64 

 

Hallgatói észrevétel: 

„Átfogó képet kaptunk a témáról” 

„Egy-egy megoldandó feladat beiktatásával a résztvevők motiváltsága, figyelme még jobban fenntartható 

lenne.” 

„Igényeltem volna a magasabb évfolyamon tanuló gyermekek fejlesztéséhez több módszertani 

útmutatást.” 

„A diszkalkulia vizsgálatáról szerettem volna ismereteket szerezni.” 

„Az oktató rendkívül felkészült, hiteles.” 

„Az internet minősége nem mindig volt megfelelő.” 

„Munkánk során szakértői bizottsági tevékenységet látok el, így a képzés során nagyobb hangsúlyt 

fektettem volna a diagnosztizálásra.” 

„A kapott információk tartalmaztak számomra újdonságot is.” 

„Az előadó érdekesen, az előadás során többféle módszerrel, szemléletesen adott elő.” 



„Végre egy hasznos továbbképzés! Sok gyakorlati, használható tudást kaptam.” 

„Gabi remek előadó személyiség.” 

„Nagyon jó előadó, lelkes, motivált, segíti a tananyag elsajátítását. Látható, hogy elméleti tudása, 

gyakorlati (terápiás) munkája egyaránt kiváló, tudását átadja. Digitális tananyagait eljuttatta a 

hallgatóihoz.” 

„Magával ragadó előadás, élveztem minden percét. Tartalmas, széleskörű, gyakorlatcentrikus, hasznos 

volt. Megerősített és sok újat is adott. Hálás köszönet érte.” 

„Örülök, hogy részt vehettem a tanfolyamon. Diagnosztikai, valamint terápiás munkám során is 

hasznosítható, nagyon jó ötleteket útmutatást kaptam.” 

„Gabi nagyon közvetlen, jó előadó. Minden feltett kérdésre, problémára készségesen válaszolt. Sok új 

ismeretet kaphattunk tőle. Teljesen rendben volt minden.” 

„Újszerű, jól átgondolt, felépített előadás. Az előadó figyelembe vette a hallgatók meglévő tudását és arra 

épített. Hiteles előadó – elméletek és gyakorlatok megfelelő aránya volt a képzésben.” 

„Használható tudást kaptunk. Nem az elméleten és az ellenőrzésen volt a hangsúly, amit külön köszönök. 

Felkészült, alapos, gyakorlat központú” 

„Utazó gyógypedagógusként számomra rendkívül hasznos tudást, információkat adott át a képző. 100%-

os volt az előadó felkészültsége, gyakorlaton alapuló hasznos tudást adott át, közvetlen, emészthető 

stílusban. Maximálisan elégedett voltam.” 

„A képzésben újszerű, aktuális információkat kaptunk, amely a napi munkában nagy segítségemre lesz a 

jövőben. Gabriella szaktudása, szakmai munkája, módszerei és kapcsolatteremtő készsége kiemelkedő.” 

 

emailen érkezett: 

Kedves Dékány Judit! 
Mi köszönjük a tartalmas előadást és a sok segítséget, a küldött anyagokat! 
Érdeklődve várom a folytatást! 
Szép napot!  
(név) 
 

Sokat tanultunk a Gabival töltött három nap alatt! Nagyon szépen köszönjük neki a kitartást, az 

alaposságot és a lelkesedést ( mondtuk is neki ), Neked és a többieknek pedig a sok 
háttérmunkát.  
 
Kedves Judit! 
Nagyon köszönjük az alapos szervezést, Gabriella rendkívül tartalmas és lelkes előadásait. 
A képzés kellően és jól ötvözte a diagnosztikához és terápiához szükséges ismereteket. Külön köszönet a digitális 
tartalmakért! 
 

Tisztelt Judit! 
 
Nagyon köszönöm Önnek, hogy ilyen színvonalas tanfolyamon vehettem részt. (Sajnos ez nem 
túl gyakori.)  Külön köszönet a kiváló előadóért.   
Nagyon bízom benne, hogy a tavaszi tanfolyamra is el tudok menni. Szeretnék még többet 
kapni, tanulni ebben a témában. 
(név) 


