
 

 
             

 

adatkezelő, képző cég neve, székhelye: LOGOPÉDIA Kiadó KKT., 1165 Budapest, Csinszka u. 3. 
Kiadóvezető (képviselő kapcsolattartó): Szekeres Zsuzsánna, Tel: 06-20/940-7936 

Cégjegyzékszám: 01-03-023761; Adószám: 29362271-2-42  

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0445-05 (megújítva, 2013.), E-001199/2015. 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003249  

A képzés alapítási engedélyszáma: 65/8/2021; adatszolg.nyilvánt.szám: D/5067/2021 

A képzés kódszáma: LG-01 
E-mail: logopedia.tanfolyam@gmail.com;  

Honlap: www.logopediakiado.hu 

További információk: www.facebook.com/logopediakiado 

 

 

A matematikatanulás zavarai (diszkalkulia) tanfolyam értékelése. 

 

 

 

Időpont:  2022. 03.05. – 03. 26.  

Helyszín: ONLINE kontakt képzés (Zoom felületen)  

Helyszín-szervező: Logopédia Kiadó, 1165.Bp.Csinszka u. 3. 
 

Oktatók neve:   Ternai Gabriella 

   Póth Éva 

   Ternai Gabriella 
 

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, az elvárásoknak megfelelt: 99% 

2.) A képzésen megismert információk újszerűek voltak: 96,4% 

3.) A továbbképzés gyakorlati hasznossága: 100% 

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: 99,5%  

3.) 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% 
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ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

 

Kérdés megnevezése 5 4 3 2 1 9 átlag 

1. 
A képzés célját, elvárásoknak való megfeleltség  

érintő kérdés 
22 1 0 0 0 0 4,95 

2. A képzés újszerűsége 19 4 0 0 0 0   4,82 

3. A szerzett ismeretek gyakorlati felhasználása 22 1 0 0 0 0 4,95 

4. A továbbképzés követelményei teljesíthetősége 

 
23 0 0 0 0 0 5,00 

5. Az ismeretek ellenőrzésének módja  23 0 0 0 0 0 5,00 

Az előadók munkája, szaktudása  Előadónként került feldolgozásra 

Ternai Gabriella 23 0 0 0 0 0 5,00 

Póth Éva 23 0 0 0 0 0 5,00 

Lángi Éva 23 0 0 0 0 0 5,00 

Az oktatás módszertani része Előadónként0került feldolgozásra 

Ternai Gabriella 22 1 0 0 0 0 4,95 

Póth Éva 22 1 0 0 0 0 4,95 

Lángi Éva 23 0 0 0 0 0 5,00 

Az előadók kapcsolatteremtő készsége Előadónként került feldolgozásra 

Ternai Gabriella 23 0 0 0 0 0 5,00 

Póth Éva 23 0 0 0 0 0 5,00 

Lángi Éva 23 0 0 0 0 0 5,00 

Tárgyi feltételek és szervezés 

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

2. 
A felmerülő egyéni problémákban való 

segítségnyújtás 
23 0 0 0 0 0 5,00 

3. 
Tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,  

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

 

Hallgatói észrevételek (kérdőív): 
„Az utolsó alkalmon bemutatott játékokat, ha lehetne valamilyen formában digitalizálni, akár fényképek 

segítségével is, az sokat segítene a láthatóságukon online tanfolyam esetén.” 

„A programon elhangzott tudásanyag megerősítette eddigi tudásom, rájöttem, jó döntés volt a sok-sok 

feladat, amiket cselekedve, játszva gyakoroltunk, tanultunk. Rendszerezte a matematikai módszertani 

ismereteimet. Köszönöm!”   

„Az előadók lelkesedése magával ragadó volt. Eszembe juttatta, hogy miért ezt a pályát választottam annak 

idején! Köszönöm!” 

„Nagyon sok új ismeretet, gyakorlati ötletet, módszertani tudást, technikát kaptam a három nap alatt. Az 

oktatók nagyon felkészültek, hitelesek és remek előadók voltak.” 

„Rendkívül felkészültek, segítőkészek és érthetőek voltak az előadók! Nagyon sok hasznos, színes, érdekes 

ötleteket, „játékokat” kaptunk Tőlük, amit a mindennapi munkánkban tudunk használni. Köszönjük! 

Minden zökkenőmentes volt.” 

„Nagyon izgalmas és szakmai információban is bőséges képzést kaptunk, amiben sok gyakorlati 

helyzetben felhasználható fejlesztési feladatokkal, játékokkal és ötletekkel gyarapodhattunk. Köszönöm! 

Az online képzés nehézségeit is igyekeztek az oktatók megoldani. Remélhetőleg egyre kevésbé lesz 

szükség online formában tartani a képzést!  

Csak egy gyakorlati ötlet: Ezt a kérdőívet google űrlap segítségével töltetném ki. 

Nagyon köszönöm az izgalmas és számomra szakmailag is értékes napokat!” 

„A képzés nagyon jó volt. Sok hasznos ismeretet nyújtott. A napi munkámba beépíthető! Köszönettel!” 



„Szuper volt a képzés, jó előadókkal! Hasznos elmélet + sok gyakorlati ötlet! Köszönjük! „ 

„Lángi Éva hangja simogatta lelkünket!     Nagyon szépen köszönjük, hogy részt vehettünk a képzésen!” 

„A képzésen közreműködő trénerek mindannyian magasszintű szakmai tudásukról, empátiájukról, 

emberségükről, szakmai alázatukról tettek tanúbizonyságot. Ebben a szellemben, alaposan felkészülve az 

online képzés adta lehetőségeket maximálisan kihasználva adták át nem csak elméleti, de hatalmas 

tapasztalati tudásukat is. A mindennapi munkánkban nagyon jól használható tudást, eszközöket kaptunk 

tőlük. Köszönjük! A képzés szervezése és tartalma is magas színvonalú volt, mást javasolni nem tudok! 

Köszönöm!” 

„Régóta tervezem, ezen a tanfolyamon való részvételt, így nagyon örülök, hogy végre sikerült. 

Az előadók felkészültek voltak, tapasztalhattuk magas fokú szakmai hozzáértésüket. Jó volt hallani, látni, 

hogy a gyakorlati ismereteik hitelesek es megalapozottak, folyamatosan a gyakorlati életből hoztak példát. 

Eszköztáruk széleskörű, saját kézzel könnyen elkészíthető, ami fontos a mostani helyzetben. Sok ismerettel 

rendelkeztem e területről, de ezek nem voltak rendszerbe foglalva. Itt ez megtörtént, így már sokkal 

strukturáltabb a tudásom a diszkalkulia területén. 

Köszönöm az új ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat, ötleteket. Tartalmas, hasznos 3 nap volt. Várom a 

DPV-t!” 

 

Emailen érkeztek: 

 

 
 
„A gyakorlati rész, annyira olyan, amit én is alkalmaztam az iskolában, jelenleg meg használok a 

fejlesztések során. Cselekedtetve, kimondva megtapasztalni , gyertyát elfújni, kölesgolyót 
enni, stb... A lelkem mosolyog!” 
 

„Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek!” 
 

„Újra és újra a köszönetemet és nagy tiszteletemet tudom kifejezni kollégáim nevében is!” 
  

„Köszönöm szépen! Nagyon tartalmas volt a mai nap! Sok információt és segítséget kaptam.” 
 

„Nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus napot! 
Kérlek, tolmácsold hálás köszönetünket és elismerésünket Gabinak is!” 
 

„Köszönöm ezt a képzést, nagyon sok új szakmai és gyakorlati információval gyarapodtam! 

Csatolva küldöm az elégedettségi kérdőívet és a dolgozat scannelt változatát. 

Hamarosan találkozunk a következő képzésen! 

Köszönöm a remek előadásokat!” 
 

„… a második nap előadójának értékelése, nem azért lett egy kicsit gyengébb, mert nem értettem az előadást. 

Egyszerűen az a nap nem fogott úgy meg. (Az előadó nagyon sokszor kezdett olyan történet mesélésébe, amely 

nem kapcsolódott a témához. Olyan részleteket osztott meg egyes tanulókról, helyzetekről, ami abszolút nem volt 

releváns az adott diagnózis, téma szempontjából. Ezzel egy kicsit "elvitte" az előadást.)” 

 „Nagyon köszönöm a tanfolyamot, hasznos volt és élvezetes.” 

„Köszönöm szépen ezt a három napot, sokat tanultam belőle.” 

„Nagyon jó volt a 3 napos képzés, sok hasznos tudnivalóval:) Sok sikert a további munkátokhoz!” 
 

„Mindent köszönök! Nagyon jó és hasznos képzés volt, örülök, hogy részt vehettem rajta.” 

„Igazán hálás vagyok, amiért színvonalas, tartalmas és nagyon sok hasznos gyakorlati megoldásokkal, 

módszerekkel, eszközökkel ismerkedhettem meg.  Mindezt az ismeretet kiváló előadóktól hallgatni külön 

öröm volt a számomra, még így online térben is.” 

 

 


