Visszajelző kérdőív
"Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült
emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák
vezetésére

KÉPZÉS IDEJE 2014. február 20. –2014. március 21.
NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II.
KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Kedves Hallgató!
Az alábbi kérdéssornak az a célja, hogy a Kézenfogva Alapítvány visszajelzést
kapjon az Ön, képzésünkön szerzett tapasztalatairól. Alapítványunk folyamatosan
törekszik a képzések szakmai, tartalmi és módszertani fejlesztésére, amiben minden
hallgatónk véleménye nagyon fontos! A kérdőívre nem kell ráírnia a nevét.
A kérdésekre adott egyéni és névtelen válaszokat az oktatásszervező dolgozza fel
és az összegzett eredményekről, kapnak tájékoztatást a tanárok, ill. az alapítvány
munkatársai.

Őszinte véleményét, építő javaslatait előre is nagyon köszönjük!
A Kézenfogva Alapítvány stábja
1.

MILYEN INFORMÁCIÓFORRÁSBÓL ÉRTESÜLT A KÉPZÉSRŐL?
Kérem, jelölje X-el a megfelelő válasz utáni négyzetben az információforrást! Több választ
is megjelölhet.

13; olyan személy ajánlotta, aki már részt vett a
KézenFogva Alapítvány más képzésén 0; a munkahelyemen olvastam az alapítvány
képzési tájékoztatóját 4; az alapítvány web-oldaláról tájékozódtam 2
a munkáltatóm ajánlotta

egyéb forrásból értesültem a képzésről:
kolléganőm ajánlotta
egy másik iskola iskolatitkára ajánlotta
a munkahelyemen e-mailt kaptam a képzésről

2. MIÉRT JELENTKEZETT A KÉPZÉSRE?
Kérem, jelölje X-el a megfelelő válasz utáni négyzetben az okokat! Több választ is
megjelölhet.

munkám során tartom szükségesnek az itt megszerzett ismereteket
a munkáltatóm kötelezett rá

21

0

a továbbképzési kötelezettség miatt volt rá szükségem

4

egyéb ok miatt:
mindig is kötődtem ehhez a "témához"
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SNI-s gyermekeink miatt is hasznos

KÉRJÜK, MINŐSÍTSE A SAJÁT TANULMÁNYI MUNKÁJÁT: FELELJEN AZ
ALÁBBI kérdésekre igen vagy nem válaszokkal (kérjük a megfelelő rubrikába tegyen „x”et)?
Kérdések

Igen

Nem

x

1.

Minden órán részt vettem.

2.

Az órákon aktívan vettem részt.

3.

Mindent
megtettem
sikeressége érdekében.

4.

Elégedett vagyok fejlődésemmel.

a

x
tanulás

x
x

Amennyiben a 4. kérdésre a válasza nem, akkor miben látja az okot?

4. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM TARTALMÁT ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK
Az ötös skálán az 1-es a leggyengébb, az 5-ös a legjobb
4.1.

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az
elvárásainak?
4,95

4.2.

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
4,45

4.3.

Hogyan értékeli a továbbképzés gyakorlati hasznosságát?
4,91

4.4.

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
4,86
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4.5.

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzésen támasztott
követelmények?
5,00

4.6.

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
4,95

4.7.

Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját,
szaktudását?
4,95
rendkívül felkészülteknek

5. Kérem, húzza alá minden sorban az adott kérdésre adható három
minősítés közül, az Ön véleményét leginkább tükrözőt! Konkrét javaslatait
kérem, az utolsó oszlopban fogalmazza meg!
MÓDSZERTANI
ELEM

Az elméleti
képzés
időbeosztása

A gyakorlat
időtartama
Az előre haladás
tempója az
órákon
A tananyag
sűrűsége és a
rendelkezésre
álló idő aránya
Lehetőség az
elsajátított
ismeretek
önellenőrzésére

MINŐSÍTÉS

JAVASLATAIM

megfelelő

több
konzultációs
napra
tervezném

kevesebb
konzultációs
napra
tervezném

megfelelő

több időt
fordítanék rá

kevesebb időt
gondolok
megfelelőnek

megfelelő

túl gyors

túl lassú

megfelelő

túl sok az
anyag ennyi
időre

kevesebb az
anyag, mint a
rendelkezésre
álló idő

megfelelő

kevés

egyáltalán
nincs

Bár a tanév
rendjébe nehéz
beiktatni a
továbbképzéseket,
én még szívesen
tanultam volna.
Olyan jó volt,
hogy kevésnek
tűnik
még több idő
tapasztalati
szakértőkkel, A
TSZ-kel több időt
kellene tölteni
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A tanulók
kiscsoportos
munkájára épülő
tevékenységek
az órán
A kapott
segédanyagok
mennyisége a
tanulás
segítésére
A kapott
segédanyagok
mennyire jól
segítik a
tanulást
Összbenyomás
az oktatási
módszerekről

megfelelő

többet
igényelnék

kevesebbet
igényelnék

megfelelőek

több
segédanyagra
lett volna
szükségem

sok
segédanyagot
feleslegesnek
tartottam

megfelelőek

tartalmában
változtatnék

szerkezetében,
felépítésében
változtatnék

nem
megfelelőek

megfelelőek

kiválóak

Milyen kérdéseire nem adott választ a képzés az oktatott témákkal
kapcsolatban?
Nem voltak kérdéseim a képzés előtt, de számos dolog iránti
érdeklődést ébresztett benem a képzés. Várom az újabb
lehetőségeket.
Több elméleti anyagot szerettem volna
nem volt ilyen
nincs ilyen
minden kérdésre adott választ
nem tudok ilyen kérdést
nincs oylan kérdésem, amelyre nem kaptam választ
5. A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai
5.1.

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,
segédletek, kötelező irodalom?
4,91
Egyéb megjegyzések, javaslatok a technikai feltételekkel kapcsolatban:

5.2.

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
4,82
3 (adat)lapot kaptunk, és mind a három papíron más-más időbeosztás volt;
Sajnáltam, hogy volt olyan hely, ahonnan 4 kolléga is volt, és sokan voltak
akik nem fértek be a képzésbe.
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6. AJÁNLANÁ-E A KÉPZÉST ISMERŐSÉNEK?
Igen, mert igazán nagy élmény! Igazi érzelmi fejlődésre ad lehetőséget.
Igen, mert szakmailag, emberileg, didaktikailag, célját tekintve is sokat adó. Nagy élmény, hasznos,
megfelelő módon intenzív. Tiszteletben tartott mindenkit /köszönet/
Igen, mert mindenkinek meg kell tapasztalnia! Nem beszélni kell róla, hanem ki kell próbálni és
érzékenyíteni nem lehet csak elmondással.
Igen, mert érdekes és gyakorlatorientált. Szükség lenne minden 9. és 10. évfolyamos osztályban
érzékenyítésre, szakértők által tartott 2-3 óra keretében rendkívüli osztályfőnöki órákra, mivel a
közösségi szolgálat 50 órája alatt szociális intézményekbe is mehetnek a diákok. Ezt elő kell készíteni
Igen, mert szükségesnek tartom, hogy minél több ember (pedagógus) ilyen közel kerüljön a sérült
emberekhez, mint mi. Rajtunk keresztül a gyerekek is.
Igen, mert életem első és utolsó olyan továbbképzése volt, ahol nagyon jól éreztem magam, csak
tanultam
Igen, mert egy szemléletváltozás lehet sok embernek.
Igen, mert minden embernek (nemcsak pedagógusoknak) szüksége lenne egy ilyen képzésre, hogy
könnyebben elfogadjuk (befogadjuk) a sérült embereket.
Igen, mert gyakorlatias, megfogott a sok érzelmeimen keresztül átjutó információ.
Igen, mert munkám során használható dolgokról hallottam, így kollégáknak is jó szívvel ajánlom.
Igen, mert hasznosnak tartom.
Igen, mert azt gondolom, hogy mindenkinek részt kellene venni egy ilyen képzésen
Igen, mert nem "száraz" tudásanyag továbbítása volt a cél, hanem a résztvevők saját, belső attitűdjére
hatott. Az itt tapasztaltakat a mindennapi élet (társadalom) részévé kellene tenni.
Igen, mert nagyon kevés a tapasztalatunk a sérült emberekkel kapcsolatban. Félünk a velük való
kapcsolat kialakításában, nem gondolkozunk el azon, hogy a mindennapi élet milyen nehézségekkel
szembesíti őket.
Igen, mert ez a képzés adta mindenféle szempontból a lehető legtöbbet az eddig megismert képzések
közül. Szakmailag és emberileg is nagyon megérintett.
Igen, mert minden pedagógusnak, lehetőleg már az alapképzés keretében részt kellene vennie ezen (ill.
ehhez hasonló) képzésen.
Igen, mert saját magunk és neveltjeink érzékenyítésére is kiváló volt. Sok pozitív élménnyel gazdagodott
a tapasztalati szakértő, a gyermek és az óvónő egyaránt.
Igen, mert nagyon emberközelivé tette a fogyatékkal élő emberek mindennapjait. Sokat megtudhattunk
örömeikről, gondjaikról, hogy hogyan közelítsünk feléjük. A tapasztalati szakértőkkel baráti kapcsolatok
épültek. Önismeretre sarkallt nagyon sok előadás.
Igen, mert véleményem szerint minden pedagógusnak szükséges lenne ilyen, vagy hasonló jellegű
továbbképzésre!
Igen, mert egy fantasztikus élmény volt! Rengeteg ismeretet és tapasztalatot kaptam.
Igen, mert fontosnak tartom ezeket a célokat
Igen, mert véleményem szerint minden embernek szüksége van arra, hogy betekintést nyerjen ebbe a
világba.

Köszönjük, hogy véleményével és javaslataival segítette munkánkat!
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