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Kérdőív önértékeléshez
Kérjük, töltse ki a kérdőívet és adja oda az oktatónak.
1.

Személyes adatok

név:
helyszín:
dátum:

2.

Véleményem a programról

Kérjük, egy 1-5-ig tartó skálán osztályozza, hogy mennyiben ért egyet az állítással.
(Az állítás melletti szabad cellába írt 5-ös azt jelenti, hogy az állítással teljes mértékben
egyetért, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán nem.)
Jól éreztem magam a program során.
A csoport hangulata kellemes, együttműködő volt.
Az oktató munkájával elégedett vagyok.
Jó, hogy van a SÚGÓ, mert ha esetleg elfelejtek valamit az itt
tanultakból, a SÚGÓ-ban bármikor meg tudom keresni.
Tanulás közben sok érdekes emberrel találkoztam.
Könnyen és sikeresen tudtam a többiekkel együtt dolgozni.

3.

Használható tudás

Kérjük, egy 1-5-ig tartó skálán osztályozza, hogy mennyiben ért egyet az állítással.
(Az állítás melletti szabad cellába írt 5-ös azt jelenti, hogy az állítással teljes mértékben
egyetért, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán nem.)
Magabiztosan működtetem a digitális eszközömet (ki-, bekapcsolom,
készenléti állapotból kilépek stb.).
Többféle alkalmazást ismerek és használok a digitális eszközömön (pl.
böngésző, számológép, hangrögzítő, jegyzettömb stb.).
A digitális eszközöm képernyőjén könnyen megtalálom az általam ismert
és használt alkalmazások ikonjait.
Felismerem az eszközöm leggyakoribb jelzéseit (pl. ha lemerülő-félben
van, ha új e-mailem érkezett, ha le van némítva stb.).
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Ha valamilyen információra van szükségem, elsőként az interneten
keresgélek.
Tudok emailt fogadni és küldeni, egyszerre akár több személy részére.
A nekem küldött linkeket megnyitom és én is tudok linket küldeni
másoknak.
E-mail fiókom névjegyzékébe elmentem ismerőseim e-mail címét.
Digitális eszközöm segítségével az interneten keresztül is tudok
(hanghívással vagy üzenetküldéssel) kommunikálni ismerőseimmel.
Az itt tanultakat jól tudom használni a mindennapi életem során.
A munkámhoz szükségem van az itt tanultakra.

Kérjük, néhány egyszerű mondatban vagy akár egy felsorolásban foglalja össze, hogy az itt
tanultakból mi az, amit Ön számára a legfontosabb, amit a leginkább tud használni?

4.

További tervek

Kérjük, ossza meg velünk a további tanulással kapcsolatos elképzeléseit!
Részt venne-e a következő szintű (IKER2) tanfolyamon?
Ha a későbbiekben máshol vagy mást tervez tanulni, kérjük jelölje, hogy hol és mit?

Meg tud-e nevezni olyan, a digitális világhoz kapcsolódó konkrét dolgot, amit a
későbbiekben mindenképpen meg szeretne tanulni? (pl. szövegszerkesztő program
használata stb.) Ha igen, mit?
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Kérjük, ha bármi egyéb észrevétele, megjegyzése van a programmal, a tananyaggal, a
képzővel stb. kapcsolatban, itt mondja el nekünk!

