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EVI Képzés

Megvalósította-e a tk a 

kitűzött célokat?

Maximálisan! Teljes mértékben Maximálisan! Maximálisan Igen teljesen Igen, teljes 

körűen

Nekem 

maximálisan 

megfelelt. Sokat 

tanultam.

Az 

elvártnál 

sokkal 

magasabb/

több 

élménnye 

mehettünk 

haza.

Igen, 

gyakorlati 

oktatásra 

kitűnően 

alkalmas.

Teljes 

mértékben, 

sőt, felül is 

múlta 

azokat.

Mennyire voltak 

újszerűek a megismert 

információk

Szakmai részét 

ismertem, a módszerek 

újak voltak.

Számomra újszerű volt. Sok gyakorlatias 

dolog

teljesen voltak újszerűek Sok 

alapismeret 

került 

kiegészítésre

Sok minden új 

volt, és most már 

átlátom egy 

vállalkozás 

működését.

Több új 

módszert 

sikerült 

megismern

em.

Részben Gazdasági 

képzésben 

veszek 

részt, így 

voltak 

ismerős 

Nagyon 

tetszett

Mennyire tartja 

gyakorlati szempontból 

hasznosnak a tk-t?

Csapatalkotási 

módszerek, 

csoportmunka 

irányítására 

vonatkozóak is nagyon 

jók voltak.

Nagyon Teljes mértékben Szerintem 

megfelelő volt 

az elmélet és a 

gyakorlat 

összhangja.

Csoportépítő 

munkában 

kitűnően 

alkalmazható.

Mindenképpe

n. Sok új 

dolgot 

tanultam.

Kiváló volt az 

egyensúly az 

elmélet és a 

gyakorlat között.

Mennyire voltak 

megfelelőek az 

alkalmazott oktatási 

módszerek?

UP-TO-DATE!! Maximálisan Sok oktatási 

módszert 

tanultam.

Jó Teljesen azok 

voltak.

Teljes 

mértékben

Teljesíthetőek voltak-e a 

tk. előírt követelményei?

kicsit soka  munka 

mellett

Megfelelő volt az 

előkészítés, magyarázat, 

útmutatás.

A beadandókra 

kevés volt az idő.

Igen Igen Igen Sokat kellett vele 

dolgozni, de 

teljesíthető volt.

igen, sok 

egyéni 

munkabefe

ktetéssel.

Jól 

kigondolt, 

megoldhat

ó feladatok 

voltak.

Megfelelő volt-e az 

ismeretek ellenőrzésének 

módja?

Kicsit szigorúnak 

éreztem a 

követelményeket.

Igen Igen, bár sokan 

túlbeszélték a 

rendelkezésre álló 

időt.

Igen, mindig 

azonnal kaptam 

visszajelzést.

Igen Igen, úgy 

érzem teljes 

mértékben.

Hogyan ítéli meg az 

oktatók munkáját?

Végig motiválták a 

csapatokat. Sokat 

csatoltak vissza, 

szakmailag kiváló 

tudást adtak át.

Dinamic, powerful, 

efficient!

jeles Precízek, 

alaposak, 

felkészültek, jó 

szakemberek.

Kiválóak! Mindkét 

oktató 

megfelelően 

felkészült volt.

Jól felkészületk 

voltak.

Remek 

pedagógus

ok, remek 

előadók

Mindkette

n jól 

felkészülte

k, 

világosak, 

ha kellett 

rugalmasak 

voltak.

Korrekt, 

mindenre 

odafigyelők 

voltak, 

szakmai-, 

módszerta

ni tudásuk 

példaérték

ű.

Megfelelőek voltak-e a 

tárgyi feltételek?

Igen Igen Igen, mindent 

megkaptam.

Több mindent 

is tudok 

hasznosítani a 

munkám során.

Jó az összeállított 

tananyag

Igen, 

megfelelőek.

Megfelelő volt-e a tk. 

szervezettsége?

Teljesen Jó helyszín, jó képzési 

légkör

Igen, könnyen 

elérhető volt a 

helyszín

Igen Nem volt semmi 

gond ezzel.

Más, egyéb A közös munkára 

(Üzleti terv 

összeállítása). Plusz egy 

napot lehetne 

biztosítani. Az online 

idő alatt nincs alkalom 

összeülni. 

Nagyon érdekes és jó 

volt. Kár, hogy vége!

Hasznos, 

gyakorlati, bárki 

számára 

megérthető 

formában adták át 

az ismereteket, a 

módszereket 

hasznosnak 

találom és 

javaslom a 

tanfolyam ilyen 

formájú 

folytatását.

Kellemes és 

hasznos. Jók 

voltak a 

módszerek.

Nagyon sok új 

módszert ismertem 

meg, amit a 

szakóráimon is 

tudok majd 

hasznosítani.

Tökéletes volt 

minden!

Csak így tovább! Nagyon 

sokat 

megtudta

m egy 

vállalkozás 

működésér

ől.

Csak így 

tovább, 

magas 

minőség és 

praktikus 

dolgok 

tanulása.

Hasonló 

továbbképz

ésekre 

szívesen 

járnék!

Nagyon jól 

szervezett, 

nagyon 

magas 

szaktudáso

n alapult. 

Érthető és 

világos volt 

a tananyag 

átadása.

Köszönöm!


