
Megvalósította-e a tk a 

kitűzött célokat?

Ilyen mélységre nem is 

számítottam

nekem nagyon sok ismeret, 

módszer volt új

Teljes mértékben igen Maximálisan Több volt, mint amit 

vártam

Impulzív, jövőbe 

mutató

Mennyire voltak 

újszerűek a megismert 

információk

Más megvilágításba került 

saját élmény alapján

nagyon már korábban 

megismertem őket

Néhány módszer 

és információ már 

ismerős volt, de az 

egész így egyben, a 

koncepció teljesen 

új.

igazából sokat hallottam 

más tanulmányaim során

Corvinuson hasonló fut sok-sok tapasztalat és 

módszer

Mennyire tartja 

gyakorlati szempontból 

hasznosnak a tk-t?

Módszertanilag és 

szakmailag is sokat kaptam

módszer, átélt pénzügyi 

terv sokat adott

sok ötletet kaptam a 

tanításhoz

nagyon hasznos lelkesedést, új 

nézőpontot, aktív 

cselekvésre ösztönzést 

nyújtott.

Megfelelt, mert 

játékosan zajlottak a 

napok

gyakorlatias, tovább 

hasznosítható

A játékok 

fogadtatása 

bizonytalan

Mennyire voltak 

megfelelőek az 

alkalmazott oktatási 

módszerek?

A mindennap alkalmazott 

módszerekhez képest igen

változatos volt célorientált alkalmasak voltak már használom is más 

tantárgyból

modern

Teljesíthetőek voltak-e a 

tk. Előírt követelményei?

Sűrű volt, de végül összeállt. nagyon feszített volt a 

munka, hogy tarthassuk a 

határidőket, főleg ebben az 

iskolai időszakban

Nagyon feszített volt a 

tempó! Nagyon rossz 

volt az időzítés 

(érettségi), 

maximalistaként, 

maximalista csapat 

tagjaként, majd 

meghaltam!

nagyon nehezen, 

mert az iskolai 

feladatpok mellett 

kevés idő jutott rá

online időszak lehetne 

hosszabb

idő talán kicsit kevés volt igen, sok-sok 

időráfordítással

igen

Megfelelő volt-e az 

ismeretek ellenőrzésének 

módja?

Igen igen ötletes, kreatív korrekt 

visszajelzések

rövid idő alatt, munka 

mellett sok volta  házi 

feladat
Hogyan ítéli meg az 

oktatók munkáját?

kreatívak, lelkesek

Megfelelőek voltak-e a 

tárgyi feltételek?

A word dokumentumok, 

segédanyagok csiszolásában 

szívesen segítenék.

WIFI nem mindig működött Az internet nem 

működött, szinte soha. 

A tobbi ok.

nagyon jó a könyv 

és munkafüzet

WIFI nem működött. 

Eltűntek a képek a 

prezentációkor.

wifi, technika internet akadozik Gépcsere 

kellett volna a 

prezentációko

r. A többiek 

nem tartották 

be a 10 percet

meleg volt

Megfelelő volt-e a tk. 

szervezettsége?

Köszönöm a türelmet, jó 

kedvet és szakmai segítséget

A szervezettség jó volt, csak 

a határidőket nem találtam 

túl rövidnek. Munka mellett 

nehéz volt tartani.

a tk igen, az időpont 

nem

több időt kellene 

hagyni a témák 

kidolgozására.

Kevésbé jó időszakban 

volt. 

időpontválasztás volt 

csak kifogásolható

Más, egyéb Valamikor év közben 

szervezném, mert év végén 

óriási a hajrá az iskolákban

Szerintem igazán azoknak 

hasznos, akik nem 

közgazdászok. Nekünk a 

tanfolyam módszertanilag 

nyújtott sokat

Rengeteg hasznos 

pedagógiai módszert 

kaptam, amit más 

tantáryg tanításánál is 

tudok majd használni

egy kicsit több időt 

a kidolgozásra, 

pénzügyi részhez 

több útmutatót

Nagyon sok volt a házi 

feladat, több idő kellett 

volna itt a tanfolyamon a 

csoportok üzleti tervének 

megbeszélésére.

Nagyon jól éreztem 

magam. Eredeti csapatok 

jöttek össze, könnyen 

tudtunk együtt dolgozni. 

Sajnos az időpont nem 

volt túl megszervezve, az 

év végén már kicsit 

fáradtabbak vagyunk.

Nekem túl hosszú a 8 

óra ülve! 5-6 órát 

bírok

utolsó két nap 

sorrendje 

átgodolandó




