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Megvalósította-e a tk a 

kitűzött célokat?

Igen, megfelelt. Köszönjük a 

munkát, a felkészítést. Persze, 

hogy taníthassam az etikus 

vállalkozás tantárgyat, még hozzá 

kell olvasnom, gyakorlatot 

Igen, de azért nem adtam 5-öst, mert 

előzetes ismeretek hiányában időigényes 

volt.

Azért hármas, mert nem 

igazán voltak 

elvárásaim.

Hiány: ETIKUS 

vállalkozást jobban 

hangsúlyozni.

Mennyire voltak 

újszerűek a megismert 

információk

Tetszik a téma, ha tehetném, 

vállalkoznék, de mindenkinek 

hasznos, fontos lenne. A mai 

Kooperatív technikák szempontjából 

nekem annyira nem volt innovatív.

Tökéletesen újszerűek 

voltak.

Mennyire tartja 

gyakorlati szempontból 

hasznosnak a tk-t?

Nagyon jó, ha az ember kiszakad 

kicsit a megszokott 

környezetéből. Tanulni 

számomra mindig öröm. Nyitott 

vagyok az újdonságokra is.

Akinek van szakmai 

háttere, annak biztos 

nagyon hasznos, akinek 

nincs, annál vannak 

kétségeim.
Mennyire voltak 

megfelelőek az 

alkalmazott oktatási 

módszerek?

Megfelelőek voltak, mindig tanul 

az ember vmit. Vagy elfeledett 

dolgok jönnek újra elő.

Tökéletesen megfelelők 

voltak.

Teljesíthetőek voltak-e a 

tk. előírt követelményei?

Igen, teljesíthetőek voltak. 

Vannak feladatok, de kis 

munkával megoldhatók.

A Dropbox-ban küldözgatés 

túlbonyolította a megosztást.

Igen. Nem könnyen 

nagyon, de igen.

Megfelelő volt-e az 

ismeretek ellenőrzésének 

módja?

Igen, kreatív feladatok voltak. 

Megoldhatók, jól értelmezhetők, 

nem bonyolultak.

A Dropbox-szal voltak 

gondjaim.

Hogyan ítéli meg az 

oktatók munkáját?

Mindkét hölgy rendkívül kedves, 

jól felkészült volt, 

személyiségükkel is támogatták a 

"tudás" átadását. Köszönjük!

Csúcsszuper személyiségek is egyben.

Megfelelőek voltak-e a 

tárgyi feltételek?

Sajnos sokszor nem volt inetrnet, 

nehézkesen ment a munka. De 

mint mindent, ezt is 

Az iskolai wifi nem működött 

tökéletesen, de erről nem az oktatók 

tehettek.

Wifi, PC hiány kicsit egyhangú volt az 

ennivaló, WIFI 

problémák 
Megfelelő volt-e a tk. 

szervezettsége?

Igen, folyt. Köv!

Más, egyéb Várjuk a tanfolyamokon a 

találkozást! Kell a hasznos 

ismeret, ami az élettől nem 

elvonatkoztatott.

A negyedik napon azt hittük, hogy a 

teljes napot a PPT írásra szánhatjuk, 

ehhez képest délután 1-kor állhattunk 

neki. Emiatt a PPT-nk összecsapott lett. 

Az üzleti tervet is meg kellett írni, pedig 

úgy volt, hogy 2 hét van rá.

Az oktatók személyisége 

pozitívan befolyásolta a 

képzés sikerét! 

Köszönjük!

Színvonalas, érthető, jó 

hangulatú képzés volt. 

Tetszett a program 

felépítése, hasznos volt 

számomra minden, amit 

tanultunk.

Az oktatók 

munkája/szaktudása/

hozzáállása és 

személyisége kitűnő 

volt.

Konfliktuskezelé

snél tanár-diák 

kapcsolatra 

jobban kitérni - 

ez aktuális, és 

nehezen 

megoldható.
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