
 

 
           

 

 

 

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: 27282/161/2016 

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:  2021. 03. 26. – 03. 29.  

Helyszín: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó u 5. online kontaktképzés 

 

Oktatók neve:   Ternai Gabriella 

   Póth Éva 

   Lángi Éva 

 

A résztvevők létszáma: 25 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: 96,8% 

2.) A képzésen megismert információk újszerűek voltak: 93,6% 

3.) A továbbképzés gyakorlati hasznossága: 95,6% 

4.) A követelmények teljesíthetősége: 100% 

5.) A számonkérés és ellenőrzés módja: 100% 

 

 

 

II. Az előadók értékelése  

1.) Az előadók munkája, szaktudása: 95,2% 

2.) Az oktatás módszertani része: 95,2%  

3.) Az előadók kapcsolatteremtő készsége: 100%  

 

 

III. Tárgyi feltételek és szervezés 

1.) Előkészítés és adminisztráció: 98,4% 

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 megfelelést 

érintő kérdés 
21 4 0 0 0 0 4,84 

2. A képzés újszerűsége 19 4 2 0 0 0   4,68 

3. A szerzett ismeretek gyakorlati felhasználása 22 3 0 0 0 0 4,88 

4. A továbbképzés követelményei teljesíthetősége 
 

25 0 0 0 0 0 5,00 

5. Az ismeretek ellenőrzésének módja  25 0 0 0 0 0 5,00 

Az előadók munkája, szaktudása  Előadónként került feldolgozásra 

Ternai Gabriella 25 0 0 0 0 0 5,00 

Póth Éva 25 0 0 0 0 0 5,00 

Lángi Éva 22 1 2 0 0 0 4,78 

Az oktatás módszertani része Előadónként került feldolgozásra 

Ternai Gabriella 25 0 0 0 0 0 5,00 

Póth Éva 25 0 0 0 0 0 5,00 

Lángi Éva 22 1 2 0 0 0 4,78 

Az előadók kapcsolatteremtő készsége Előadónként került feldolgozásra 

Ternai Gabriella 25 0 0 0 0 0 5,00 

Póth Éva 25 0 0 0 0 0 5,00 

Lángi Éva 24 0 1 0 0 0 4,92 

1. Előkészítés és adminisztráció 24 0 1 0 0 0 4,92 

2. 
A felmerülő egyéni problémákban való 

segítségnyújtás 
25 0 0 0 0 0 5,00 

3. 
Tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,  

segédletek, kötelező irodalom) 
25 0 0 0 0 0 5,00 

 

Hallgatói észrevételek (kérdőíven szövegesen és e-mailen): 

„A második napra küldött segédanyagot tartom a legjobbnak. Nyomtató barát volt, egyezett a diák 

szövegével, így lehetőség volt a gyakorlati információkat jegyzetelni.” 

„Amennyiben a tanfolyam tartalmi vagy szervezési részével kapcsolatban egyéb észrevétele vagy 

javaslata van, kérjük, írja le, hogy hasznosíthassuk!” 

„Értékesnek tartom, hogy azokat a részeket, amikor a gyakorlatból kaptunk konkrét ízelítőt, Póth Éva 

régi képeit nézve, illetve mikor Lángi Éva a saját eszközeit mutatta be, amiket most is használ.” 

„Talán ezeket a szemléltető fotókat lehetne frissíteni, hogy látható legyen, ez a módszer ez nem a 

régmúlt, antik kincse, hanem a jelen eszköze.” 

„Egy kidolgozott esetbemutatással lehetne még színesíteni a képzést. Ternai Gabriella több példát is 

megemlített, ami számomra értékes volt.” 

 „A továbbképzés megszervezése és lebonyolítása is nagyon korrekt volt. Dékány Judit kedvessége, 

segítőkészsége, felkészültsége maximális. Az online térben is úgy sikerült megvalósítani a 

tudásmegosztást, mintha kontaktképzés lett volna.  Informatikus kolléga támogatta a különböző digitális 

kompetenciákkal és eszközökkel rendelkező kollégákat. Az átadott információk a legkorszerűbbek 

voltak, a követelmények teljesíthetőek. A képzés segédanyagain kívül is sok hasznos jó gyakorlatot, 

oktatási segédletet kaptam az oktatóktól. Mindegyik oktató elhivatott, segítőkész, empatikus, kiválóan 

felkészült szakember, akik elkötelezettek a téma iránti tudásmegosztásban is. Köszönöm a lehetőséget, 

mindennel nagyon elégedett voltam. Örülök, hogy részt vehettem a képzésen.” 

 

 



 

„Kedves Judit! Én nagyon köszönöm a munkádat! Az adminisztráció és a képzés során is minden 

segítséget megadtál számunkra, kedves személyiségeddel, bátorításoddal segítettél minket! Köszönet 

érte!” 

„Nagyon örültem a sok gyakorlati tartalomnak. Rengeteg új eszközt, játékot ismerhettem meg, ami 

felbecsülhetetlen értékű számomra. Köszönöm! Nagyon kedves, szerethető oktatók voltak, ami 

különösen könnyűvé tette az online oktatás „kényelmetlenségeit.” 

„Nagyon sok jó ötletet, ill. megerősítést kaptam a munkámhoz. Jó lehetőség volt a tantárgypedagógiai 

ismeretek felelevenítéséhez, ill. kiegészítéséhez.” 

„Nagyon sajnáltam, hogy Gabriella nagy gyakorlati tudás anyagából, mindennapi praktikáiból nem 

hallottunk többet az idő szűke miatt, ez lehetett volna akár az elmélet rovására is.” 

„Lángi Éva előadása alatt nekem túl sok volt a videó, amit inkább megnéztem volna tanfolyami időn 

kívül, és az így megspórolt időben hallgattam volna még Lángi Évát. Szerintem jó lenne olyan diasort 

összeállítani, amit teljes egészében utána megkaphatnánk.” 

„A képzés nagyon gyakorlat orientált volt, sok a mindennapokban is használható, egyszerűen 

elkészíthető eszközökhöz kaptunk ötleteket. Sajnos a digitális oktatás nem igazán segítette a 

gyakorlatban használt eszközök bemutatását, de az oktatók mégis megtalálták a lehetőségeket ezen 

probléma kiküszöbölésére. Örömmel fogadtam, hogy szerteágazó gyakorlati és elméleti ismereteket 

szerezhettem az óvodás korosztálytól kezdve. Pontos, érthető volt a tájékoztatás. A felmerülő kérdésekre 

egyértelmű választ kaptam telefonon, e-mailen keresztül is. Szervezés, és lebonyolítás szempontjából is 

minőségi képzésről beszélhetünk.” 

„Nagyon színvonalas, kellemes légkörű tanfolyamon vehettem részt! Minden elismerésem a szervezőké. 

Felkészült, segítőkész oktatókkal találkozhattunk. Köszönöm a lehetőséget!” 

„Alapvetően hasznos információk hangzottak el, de talán sok volt az általánosítás, amelyet egy 

szakmában dolgozó gyógypedagógus, pedagógus már tud. A strukturáltságán változtatnék a képzésnek. 

De köszönöm szépen, élmény volt! : )”  

„A harmadik napi előadás nagyon lehúzta a képzés színvonalát. Az első napra abszolút mindenre 5-öst 

adnék. A második nap nagyon jól strukturált anyag volt. Sokkal hasznosabb lett volna, ha az első nap 

után a második nap anyagát két napra húztam volna szét, a harmadik nap olyan információkat 

tartalmazott, amit szerintem minden pedagógus tud. Nem volt túl releváns számunkra.” 

„Mindegyikük felkészült volt, inkább az ismeretanyag újdonsága nem volt egyenrangú, és volt, amikor 

túl sok új hangzott el, amit nehezebb volt befogadni, illetve volt, amikor meg sok ismert dolog. 

Szerintem hasznos lenne egy előzetes felmérés, hogy kinek milyen előismeretei vannak a témával 

kapcsolatban, hogy eszerint lehessen tematizálni a tanulandó anyagot. A videók jók voltak, meg a sok 

játékötlet, de ennek is lehetne egy rendszert adni, illetve jobban átgondolni, hogy mihez mi 

kapcsolódik.” 

 

 

 


