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EVI Képzés

Megvalósította-e a tk a 

kitűzött célokat?

Kevés új információt 

szolgáltatott mind a 

közgazdész végzettségű, 

mind a nem közgazdász 

végzettségű 

pedagógusoknak.

Megvalósította. Több, a tanításban használható 

módszert várnak. Ne csak 1 téma 

legyen (Üzleti terv); kapjunk 

feladatokat; összegyűjtött ötleteket, 

mert ezek a témák a diákok számára 

nehezen tehetők kézzel foghatóvá.

Közgazdász tanárok 

szakmailag újat 

nem tanultak, több 

módszer kellett 

volna az oktatáshoz.

A címben szereplő 

"etikus" nem lett 

valóban kifejtve.

Igen. Többnyire igen. A kitűzött célokat 

megvalósította. De 

nem "önként" 

jelentkeztem, ez az 

értékelésre is 

rányomja a bélyegét.

Mennyire voltak 

újszerűek a megismert 

információk

Kevés volt a kapott 

információ. Aki nem 

közgazdász végzettségű, 

annak sok volt, és maradt 

a fehér folt a tananyagot 

illetően. 

Számomra ismétlés volt. Nekem nem új. Közgazdás és 

pedagógia 

tanárként a 

módszerek 90%-

ával találkoztam.

Az információk, 

módzsrek közül sokat 

ismertem, de a 

szemléletformálás 

miatt hasznos ezeket 

újra hallani.

Mennyire tartja 

gyakorlati szempontból 

hasznosnak a tk-t?

Nem tanítom, nincs 

közöm hozzá! Ezért 

csak… kreditpont.

A kiadott feladatok jól, de 

egyáltalán nem újszerűek.

Emberi kapcsolatok gyűjtése nagyon 

hasznos volt.

Felesleges a 

farajzolás, a túl sok 

játék.

Közgazdász tanárnak 

szinte felesleges, nem 

közgazdásznak pedig 

kevés, illetve túl 

tömény.

Érdemes lenne a 

pénzügyi ism. 

Tantárgyhoz 

óravázlatokat 

készíteni (ötlettár, 

módszertár)

Mennyire voltak 

megfelelőek az 

alkalmazott oktatási 

módszerek?

Aránytalan az információ 

átadás és visszakérés. Túl 

sok feladat az új 

anyaghoz képest.

Megfeleltek. Kevesebb "csapatépítés" több 

konkrét, használható gyakorlás 

legyen.

Csoportépítésre, 

szórakozásra, 

ismerkedésre 

megfeleltek.

Teljesíthetőek voltak-e a 

tk. előírt követelményei?

Teljes mértékben. Sok-sok-sok. Távoktatás, főleg az egyéni 

feladatok sok, 5 nap alatt a kontakt 

órákon kell többet átadni.

A távoktatás ill. 

egyéni részek nem. 

Elég lett volna a 

közös beadandó 

feladat.

Túl sok volt. A 

távoktatási rész a 

mindennapi feladatok 

mellett sajnos 

megterhelő volt.

Megfelelő volt-e az 

ismeretek ellenőrzésének 

módja?

Igen.

Hogyan ítéli meg az 

oktatók munkáját?

Kiválóak.

Megfelelőek voltak-e a 

tárgyi feltételek?

A könyv alapján a 

feladatok kidolgozása 

nem teljesen lehetséges. 

Sok a szöveg, kevés 

benne a lényeg.

Igen. Székek
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Megfelelő volt-e a tk. 

szervezettsége?

Határidők 

feltüntetésének 

inkorrektsége sokkolt.

9 órakor a kávé hiányzott. Közgazdász tanárok kínzására 

tökéletes. Közismereti tanároknak 

kellene hallgatni a tanfolyamot.

A képzés 

helyszínének 

közelsége, 

megválaszthatósága 

hiányzott.

Más, egyéb Sok sikert! J Rengeteg feladat, a dropbox 

kezelése meglehetősen 

bonyolult. 

Öt napig szendvicsebédet enni 

egész komolyan borzasztó. Ezen 

változtatni kell. Magyar és vidéki 

ember: ebédel.

Összességében jól 

éreztem 

magamat. Nagyon 

jó társaság, 

kellemes, kedves 

emberekkel.

Érdemes lenne 

képzettség szerint 

(közgazdész/pénzüg

yi, közismereti) 

különválasztani a 

résztvevőket. Vagy a 

pénzügyi ismeretek 

részt más módon, 

előzetesen 

feldolgoztatni. 

(távoktatás?)


