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Elégedettségvizsgálat a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi 

Könyvtárban tartott internethasználati foglalkozásról 

2017. október 9. – 2017. december 5. 

 

A felmérés célja: 

2017. évben a tavaszi foglalkozásokat követően folytatódtak az internethasználati foglalkozások 

Könyvtárunkban. A foglalkozások helyszíne  az IFI terem volt, ahol 5 számítógép, 1 laptop,  digitális 

tábla áll rendelkezésre a képzéshez. Kíváncsiak voltunk a résztvevők véleményére a foglalkozás 

szervezéséről, a képzés helyszínéről, az oktatóról, a képzésről, illetve véleményeket, észrevételeket 

vártunk a további képzésekhez. 

A mérés módja: 

A foglalkozásokat két csoportban tartottuk, hétfő délelőttönként és kedd délutánonként. A 

mérésekre, a kérdőív kitöltésére az utolsó alkalom után volt lehetőség. Így a kérdőíveket 2 

alkalommal nyomtatott formában adtuk a résztvevők kezébe.  

Mintavétel: 

Összesen 14 választ kaptunk, a 15 résztvevőből.  

Az első kérdéscsoportban a foglalkozásokkal kapcsolatos kérdéseket tettünk fel, Mennyire elégedett 

a foglalkozásokkal?   

A kérdőív kérdéseire adott válaszok: 

 Mennyire elégedett a foglalkozásszervezéssel? 

 

Mindenki elégedett volt a foglalkozásvezető problémamegoldásával és a résztvevők létszámával. 
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Mennyire elégedett a képzés helyszínével? 

 

A képzés helyszínéről összességében pozitív értékelést kaptunk. A tavaszi eredményekhez hasonlóan 

1-2 fő jelölte be az inkább elégedetlen választ a terem hőmérsékletével, a terem berendezésével, 

felszereltségével, méretével kapcsolatban. Érdekes, hogy a terem méretét „kifogásolók” eggyel 

kevesebben voltak a tavaszihoz képest, holott jónéhány alkalommal a hétfői csoportban a résztvevők 

száma 10 fő volt. 

Mennyire elégedett a foglalkozásvezetővel? 

 

A vélemények összesítése alapján 13 kitöltő nagyon elégedett volt, 1 fő nem kapott kielégítő választ a 

az oktatótól.  
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Mennyire elégedett a képzéssel? 

 

A képzési napok számával, időpontjával, időtartamával a válaszadók döntő többségben nagyon 

elégedettek voltak.. A foglalkozási órák számát 2-en jelölték inkább elégedetlen véleménnyel. 

2. Elérte-e a képzés a célját?  

3. A foglalkozás az Ön számára minden szükséges témakört lefedett-e? 

A két kérdésre mindenki a nagyon elégedett választ adta. 

4. Kérem nevezzen meg három olyan dolgot, amely elnyerte tetszését a képzés során: 

Külső adathordozók használata 

Levelezés - fájl küldés 

Fotók - képek kezelése, stb. 

Térkép - fordító program, stb. 

Mappa készítés, áthelyezés, G-mail 

Könyvjelzők használata 

Mentés mappába 

Adatkezelés 

Képek nézegetése fényképezőgépről 

E-bank szolgáltatás 

Betegéletút lekérdezés 

A képzés vezető türelme. 

A Google szolgáltatások sokféle felfedezése 

Egyéni segítséget is kaptam. 

A foglalkozásvezető felkészültsége. 

A foglalkozásvezető határtalan segítőkészsége 

Az előadóterem, a tárgyi felszereltség. 
 A foglalkozásvezető türelme, egyéni segítségadása 
 A foglalkozások felépítése, a csoport létszáma 
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5. Kérem nevezzen meg három olyan tényezőt, dolgot a képzéssel kapcsolatban, amely fejlesztésre, 

tökéletesítésre szorul: 

Az oktatáshoz, a képzéshez mint kezdő számítógép-kezelő szerintem adott volt minden lehetőség. 

Képszerkesztés 

Laptop billentyűk megismerése 

Online ügyintézés 

Pályázat írás 

Weboldal mentése 

Fotók kezelése 

Közmű szolgáltatások 
 
6. Egyéb észrevétel: 

A foglalkozásokkal nagyon elégedett voltam. 
 
7. Részt venne-e még Internet ismereteket nyújtó foglalkozáson, eddigi tudásának mélyítésére, 

további ismeretek szerzésére? 

Az utolsó kérdésnél mind a 14-an az „igen” választ jelölték be. 
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Ha igen, milyen témakörökben szeretne további ismereteket szerezni? 

 

Az utolsó kérdés egyúttal igényfelmérő kérdés is volt a jövőben tervezett foglalkozások témáit 

illetően. A legtöbb igény a mentési műveletekre, okoseszközök használatára, biztonságos online 

ügyintézésre és a közösségi portálok használatára vonatkozó ismeretek bővítésére van. 

  

Milyen témakörökben szeretne további ismereteket 
szerezni?

1. Okoseszközök használata 
(telefon, tablet, alkalmazások)

2. egyszerű szövegszerkesztési 
ismeretek

3. mentési műveletek (képek, 
zenék, dokumentumok)

4. közösségi portálok használata 
(regisztráció, adatvédelem, 
beállítások)
5. felhőalapú szolgáltatások 
megismerése, használata

6. egyszerű táblázatkezelési 
ismeretek

7. egyszerű prezentációkészítési 
ismeretek

8. online ügyintézés biztonságos 
használata

9. Egyéb…




