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Kérdőíves felmérés a digitális képzésen résztvevők elégedettségének 

vizsgálatáról 

 

Számítógépes képzés - Kérdőív 2015 

 

1., Honnan értesült az oktatásról? 

a., reklámanyagokból 

b., ismerősöktől, barátoktól 

c., könyvtári látogatás alkalmával 

d., egyéb helyekről:………………………………………… 

 

2.,Milyen érzésekkel fejezte be a képzésünket? 

a., elégedett vagyok 

b., nem vagyok elégedett 

c., vegyes érzésekkel 

d., nincs véleményem 

 

3., Hogyan értékeli a képzés tananyagát, tematikáját? 

a., kevesebbre számítottam 

b., megfelelt az elvárásaimnak 

c., többet vártam 

 

4., Az előadók munkája: 

a., kiváló teljesítményt nyújtottak 

b., elfogadhatónak tartom a munkájukat 

c., nem tartom megfelelőnek felkészültségüket, hozzáállásukat 

 

5., Az előadók segítőkészsége 

a., kiváló 

b., elfogadható 

c., hagyott kívánni valót maga után 

 

6., Az előadások nyelvezete, érthetősége: 

a., megfelelő volt, tudtam követni a tananyagot 

b., voltak nehezen követhető részek, például: 

…………………………………………………………………………. 

c., az egészet tekintve nehezen érthető volt az anyag 
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7., Az órák időpontja 

a., jó volt 

b., többnyire jó volt 

c., ütközött más elfoglaltságaimmal 

 

8., Kapott új információkat a képzés során a számítástechnikáról és a 

világhálóról? 

a., nem, semmit 

b., igen, keveset 

c., igen, sok új dolgot 

 

9., Ajánlaná, ajánlotta-e Ön ismerőseinek, barátainak képzésünket? 

a., igen 

b., nem 

c., talán 

10., Hiányzott-e Ön szerint valami a tananyagból? Ha igen, mi az? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

11., Részt venne-e a továbbiakban is számítógép használati foglalkozáson? 

a., igen 

b., nem 

 

12., Milyen további számítógépes ismerettel bővítené tudását? 

a., internethasználat (pl: internetes vásárlás, facebook, skype, e-ügyintézés, közüzemi 

számlák,) 

b., fényképezés, fényképek letöltése, online képszerkesztők használata, kollázsok 

készítése 

c., word, excel, powerpoint használata 

d., egyéb: 

…………………………………………………………………………………… 

 

13., Ön tagja-e könyvtárunknak? 

a., igen 

b., nem 

 

14., A számítógépes képzés mellett igénybe veszi-e más szolgáltatásunkat? Ha 

igen melyek azok? 

a., igen 

…………………………………………………………………………………….. 

b., nem 
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15., Milyen iskolai végzettséggel rendelkezik? 

a., alapfokú 

b., középfokú 

c., felsőfokú 

 

16., Foglalkoztatási státusza jelenleg: 

a., teljes munkaidőben dolgozik 

b., részmunkaidőben dolgozik 

c., álláskereső 

d., nyugdíjas 

e.,vállalkozó 

f.,egyéb…………………………………………………………………………………

………. 

 

17., Neme:……………………………… 

 

18., Életkora…………………………… 
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