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Elégedettségvizsgálat a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi 

Könyvtárban tartott internethasználati foglalkozásról 

2017. február 14. – 2017. április 20. 

 

 

A felmérés célja: 

2017. évben is 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 13 választ kaptunk, a 14 résztvevőből.  

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

a foglalkozásokkal?   

A kérdőív kérdéseire adott válaszok: 

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

Mennyire elégedett a képzés helyszínével? 

 

 

Az IFI terem adta a foglalkozások helyszínét, erről a vélemények a nagyon elégedett és inkább 

elégedett válaszokat mutatják. A terem hosszú téglalap alakja nem ideális a kivetített tananyagok 

elsajátításához, de igyekeztem a résztvevőknek egyenként megmutatni a folyamatokat, ha szükséges 

volt. 

 

Mennyire elégedett a foglalkozásvezetővel? 
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A vélemények összesítése alapján mind a 13 kitöltő nagyon elégedett volt a foglalkozásvezető 

munkájával. 

 

Mennyire elégedett a képzéssel? 

 

A képzéssel kapcsolatban is az elégedett válaszok voltak döntő többségben. A képzési napok 

időpontjával (hétfőn 10-12 óráig, kedden 14-16 óráig) mindenki elégedett volt. A foglalkozási órák 

száma (20 óra) -  amit lehetne növelni; alkalmanként 2 óra időtartamban – ami viszont sokaknak 

nehézséget okozott, ilyen hosszú ideig koncentrálni és ülni egy helyben. 

2. Elérte-e a képzés a célját?  
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A képzés célja az internethasználathoz szükséges alapismeretek elsajátítása volt. Ezt a célt 100%-ban 

elértük. 

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

 

Ennél a kérdésnél a kitöltők közül ketten adtak nem választ. Az ő esetükben a hiányzó témaköröket 

az őszi folytatásra ígértem. 

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

A foglalkozásvezető felkészültsége és hozzáállása. 
Az Ő és munkatársai segítőkészsége. 
A foglalkozás körülményei 
E-maillel kapcsolatos dolgok. 
Mappa készítés. 
Széleskörű tájékoztatás. 
Tájékoztatás, ismeretek bővítése. 
Fénykép feltöltés, ügyfélkapu használat. 
Könyvjelzők használata. 
Térkép ismeret. 
Videó küldés. 
Levelezés egymással 
Kép és levél küldés. 
Google-ban keresés. 
Levél küldés, válasz, Facebook. 
Gmail használata 
Fájl csatolás 
Hivatalos ügyintézés 
Szervezettség 
Tartalom 
Foglalkozásvezető személyisége, felkészültsége. 
Mindig ugyanannál a számítógépnél ülhettem. 
A foglalkozásvezető türelme, egyéni segítségadása 
A foglalkozások felépítése, a csoport létszáma 
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