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A matematikatanulás zavarai (diszkalkulia) tanfolyam értékelése. 

 

 

 

Időpont:  2019. 08. 29. – 08. 31. 

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

 

Oktatók neve:             Ternai Gabriella 

                                   Lángi Éva 

   Póth Éva 

    

 

A résztvevők létszáma: 42 fő 

 

 

 

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

 

I. A képzés egészével kapcsolatos kérdéscsoportok 

       1.) A továbbképzés céljai megvalósultak: 86% 

       2.) A továbbképzés megfelelt az elvárásoknak: 80% 

       3.) A képzésen megismert információk újszerűek voltak: 81,8% 

       4.) A továbbképzés gyakorlati hasznossága: 89% 

       5.) A követelmények teljesíthetősége: 99,4% 

6.) A számonkérés és ellenőrzés módja: 98,4% 

 

 

 

II. Az előadók értékelése  

1.) Az előadók munkája: 98% 

2.) Az előadók szaktudása: 96% 

3.) Az oktatás módszertani része: 95% 

4.) Az előadók kapcsolatteremtő készsége: 94% 

 

 

III. Tárgyi feltételek és szervezés 

1.) Előkészítés és adminisztráció: 76% 

2.) A felmerülő egyéni problémákban való segítségnyújtás: 89,6% 

3.) Tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom): 82,8% 
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ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

 

Kérdés megnevezése 5 4 3 2 1 9 átlag 

A képzés célját érintő kérdés 23 10 8 1 0 0 4,30 

Az elvárásoknak való megfeleltség 18 13 8 1 0 0 4,00 

A képzés újszerűsége 20 10 8 4 0 0   4,09 

A szerzett ismeretek gyakorlati felhasználása 27 7 8 0 0 0 4,45 

A továbbképzés követelményei teljesíthetősége 
 

41 1 0 0 0 0 4,97 

Az ismeretek ellenőrzésének módja  38 3 0 0 0 1 4,92 

Az előadók munkája  Előadónként került feldolgozásra 

Ternai Gabriella 40 2 0 0 0 0 4,93 

Lángi Éva 27 8 4 2 1 0 4,93 

Póth Éva 39 2 1 0 0 0 4,73 

Az előadók szaktudása Előadónként került feldolgozásra 

Ternai Gabriella 41 1 0 0 0 0 4,97 

Lángi Éva 30 8 4 0 0 0 4,61 

Póth Éva 39 3 0 0 0 0 4,92 

Az oktatás módszertani része Előadónként került feldolgozásra 

Ternai Gabriella 40 2 0 0 0 0 4,95 

Lángi Éva 27 7 6 1 1 0 4,38 

      Póth Éva 36 4 2 0 0 0 4,80 

Az előadók kapcsolatteremtő készsége Előadónként került feldolgozásra 

Ternai Gabriella 41 1 0 0 0 0 4,97 

Lángi Éva 29 7 5 1 0 0 4,52 

Póth Éva 38 3 0 1 0 0 4,85 

Tárgyi feltételek és szervezés                                                                                        

Előkészítés és adminisztráció 19 6 9 6 2 0 3,80 

A felmerülő egyéni problémákban való 

segítségnyújtás 
27 9 3 2 0 1 4,48 

Tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, 

segédletek, kötelező irodalom) 
27 1 9 3 2 0 4,14 

 

Hallgatói észrevétel: 

 
„Az elmélet és a gyakorlat számos képzés után, sok újdonságot nem adott. Nem a szervezőket 

terheli a felelősség, de a helyszín nem volt megfelelő.” 

„Közvetlen, nagy szaktudású, lelkes gyógypedagógusok.” 

„Ternai Gabi előadása tartalmas, hiteles, aktuális volt. Lángi Éva előadása csak pedagógusok 

számára jelenthetett újat. Póth Éva előadásából hiányzott a ténylegesen kritikus, problémás pontok 

fókuszba helyezése. A program Ternai Gabriellára eső részével teljes mértékben elégedett voltam. 

A többi előadás inkább többségi pedagógusoknak ajánlható. Nehézkesebb volt az adminisztráció 

lebonyolítása. A helyszín tárgyi feltételei jók voltak, de többször kellett termet cserélni, mert 

rendkívül meleg volt.” 



„Mivel homogén gyógypedagógus hallgatókör vett részt a képzésen, így kicsit diszkalkulia 

specifikusabb témavezetés is elfogadható lett volna, de nyilván ez előre nem volt tervezhető. Az 1. 

és 3. napon kapott segédletek, ötletek hasznosak lesznek további munkám során. Kevésbé vették 

figyelembe a külső körülményeket a helyszínválasztásban.” 

„A képző számára biztosított helyszín abszolút alkalmatlan volt a továbbképzés megvalósításához.” 

„Az elmélet számomra semmi újdonságot nem hozott, a gyakorlati rész jó volt, de sok módszert, 

eszközt ismerek magam is használom. A szervezésbe csúszott hiba /terem probléma/ volt gond.” 

„Az első napi információk hasznosak voltak, 2. és 3. nap összeszedetlen, sok ismétlés, kevés 

konkrétum. Ternai Gabriella előadás módja, szaktudása, felkészültsége kiemelkedő. Póth Évától 

kapott segédanyagok hasznosak.” 

„Sok jó, használható eszközt ismertettek meg. Az 1. és 3. nap igen hasznos volt, mind elméleti, 

mind gyakorlati vonatkozásban. Lángi Éva előadását rajta kívül álló feltételek (Meleg, zaj, hely) 

igen erősen negatív irányba befolyásolták. A 2. nap szervezése igen hiányos volt. Szegény oktató 

igen igyekezett, de mikrofon nélkül a 35℃ - ban, a kint dolgozó munkagépeket nehezen tudta 

túlkiabálni.” 

„Lángi Éva is értékes anyagokat igyekezett átadni, de kissé szétesett a folyamat. Továbbá általános 

részképesség fejlesztéshez ötletek adására tapasztalt gyógypedagógusnak nem volt szüksége, főleg 

nem több órán át! Kevés új információt kaptam. Hőség! Terem!” 

„Sok anyagot, eszközt, ötletet kaptunk, ami munkámat segítheti.” 

„A kapott fejlesztő eszközök segítik a mindennapi munkámat. A helyszín nem megfelelő színvonala 

(meleg, zaj) nehezítette a figyelem fenntartását.” 

„Az oktatási segédanyag jól felépített, áttekinthető, használható tudást közvetít. Az előadások 

rendkívül gyakorlatiasak voltak, sok hasznos, módszertanilag átgondolt fejlesztő-oktató eszközzel 

lettem gazdagabb.” 

„A körülmények méltatlanok voltak. Sok gyakorlati anyagot a rendelkezésünkre bocsátottak.” 

„A célja a diszkalkulia terápia megismerése volt, ezt csak Ternai Gabriella előadásában kaptam 

meg. Kiemelném Ternai Gabriella előadását és gyakorlati megközelítését. Ő tényleg diszkalkuliás 

gyerekekkel foglalkozik. Sok hasznos dolgot, információt kaptam tőle. Gyógypedagógusként sajnos 

olyan alapinformációkat kaptam, ami már meg volt. Magától a diszkalkuliától többet szerettem 

volna kapni.” 

„A helyszínt biztosító intézmény hozzáállása nem megfelelő. A kapott segédanyagok hasznosak, jól 

áttekinthetőek.” 

„A sok gyakorlati példa jó volt. a képzés helyszíne, annak feltételei, nagymértékben rontotta a 

színvonalat.” 

„Az elméleti anyagot kicsit soknak, nagyon aprólékosnak éreztem. Ennyire nem vártam részletes 

magyarázatokat. Köszönöm a gyakorlatban, mindennapi munkában is jól használható eszköz és 

játékötleteket. Gabriellától a diszkalkulia terápia gyakorlatban való alkalmazását szívesen 

megismertem volna.” 

„Mindhárom előadó munkájával elégedett voltam. Bár akadtak nehézségek az utolsó 2 napon 

szerencsésen megoldódott minden. Felmerült egy probléma, a termekkel kapcsolatban. Kellemetlen 

volt a nagy hőségben vándorolni, főleg hogy székek, asztalok sem voltak. Szervezésre ez az utolsó 

napra megoldódott. 

„Mindhárom előadó személyisége, kommunikációja és szakmai felkészültsége jó, színvonalas 

előadásokat eredményezett. Az előadás tárgyi feltételei közül nagyobb figyelmet kellene fordítani 

az előadásra kijelölt termek kiválasztására.  

„Nagyon sok és jó segédanyagot, használható és továbbadható segédletet kaptunk. Az oktatók 

nagyon sok gyakorlati példával, az egyéni igényeket, kérdéseket is figyelembe véve, azokra 

válaszolva biztosították az elméleti anyag gyakorlati megvalósítását. A helyszínen a 2. napon csak 

nagyon meleg termet tudtak biztosítani. Ez nehezítette a lebonyolítást. Nagyon sok és jó 

segédanyagot, használható, továbbadható segédletet kaptunk.” 



„Nagyon sok gyakorlatban használható anyagot, eszközt kaptunk.” 

„Köszönöm a rengeteg gyakorlati példát, anyagokat. Nagyon hasznosak számomra.” 

„A pluszban kapott anyagok sokat segítenek a tanfolyamon elhangzottak hasznosulásában.” 

„Sok gyakorlati, kézzelfogható segédanyaggal láttak el bennünket, amivel segítették a fejlesztő 

munkát.” 

„A pedagógusok felkészültek, rengeteg ötlettel, eszközzel érkeztek. A hely viszont elég 

kényelmetlen volt.” 

„A képzést, gyakorló gyógypedagógusoknak nem ajánlanám, kevés az új információ. Magasabb 

arányban vártam konkrétan a diszkalkulia terápiával kapcsolatos előadásokat.” 

„Sok segédanyagot, módszert kaptunk emailben. Kedves, nyitott előadók voltak.” 

„Átfogó ismereteket adott, de résztvevők végzettségével összhangban, nagyobb hangsúlyt lehetett 

volna helyezni a terápia képzéseire. Az előadók felkészültek voltak. Sok hasznos, gyakorlatias 

információval, szakmai anyaggal bővítették tudásunkat, szakmai eszköztárunkat. Szívesen halottam 

volna a terápia menetét részletesebben.” 

„A szemléltetéssel maximálisan elégedett voltam. Minden oktató igyekezett gyakorlatban 

használható ismereteket átadni, Póth Évát kiemelném ebből a szempontból. A helyszín és a 

körülmények a pedagógusokhoz méltatlanok voltak.” 

„Az oktatók sok új ötletet adtak a mindennapi munkámhoz, nagyon felkészültek voltak. Az oktatók 

által elküldött segédleteket, játékgyűjteményeket nagyon jól be lehet illeszteni a mindennapi 

munkába, naprakészek, sok új ötlet volt bennük.” 

„Annak ellenére, hogy az előadók mindent megtettek, a bérelt intézmény (terem) nem volt 

megfelelő, nem biztosítottak eszközöket, helyet, széket, asztalt, stb., az igazgató (a bérleményé) 

nem tudta, hogy szombaton is van tanfolyam. A befogadó intézmény gátolta a munkánk.” 

„Sugárzott a szakmai tapasztalat róluk. A tanfolyam színvonalát csorbította a tanfolyam helyszínét 

biztosító intézmény hozzáállása. Az elmúlt napokban rengeteg hasznos ötletet, eszközt ismertettek 

meg velünk az oktatók. Tapasztalataik önzetlen megosztása példaértékű.”  

„Az oktatók szemléletesen mutatták be az óra anyagát. Sok hasznos információt kaptunk. Póth Éva 

nagyon sok gyakorlati tanácsot adott, amelyet jól tudok hasznosítani munkámban. Éva sok anyagot 

a rendelkezésünkre bocsájtott. Sajnos a 2. napon tetőtéri teremben helyeztek el bennünket, ahol 

sajnos a nagy melegben, 30 fok fölött, az ott lévőket nagyon megviselte. Ez nem az előadó, inkább 

a szervező, a megrendelő hibája.” 

„A tanfolyam átfogó képet adott a diszkalkulia- terápia céljáról, folyamatáról. Talán hatékonyabb 

lett volna, ha alkalmazkodva a hallgatók végzettségével hangsúlyozták volna az anyagot. Az 

előadók rendkívül gyakorlatorientáltak voltak, ami még a száraz elméleti anyagot is kézzel 

foghatóvá, érdekessé, élményszerűvé tette. Sajnálom, hogy a helyszínt biztosító intézmény 

hozzáállása miatt a 2. nap nehézzé vált, mindenki számára és köszönöm, hogy a szervező 

határozottan kiállt az érdekünkben. Köszönet a sok plusz anyagért, amit kaptunk, ez nagyban 

segíteni fogja a munkámat.” 

„A tanfolyam helyszíne és a körülmények (terem nagysága, székek, asztalok hiánya, hőmérséklet, 

hallhatóság) komoly csorbát szenvedtek.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


