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EVI Képzés

Megvalósította-e a tk a 

kitűzött célokat?

Igen igen Igen

Mennyire voltak 

újszerűek a megismert 

információk

mivel nem 

vagyok közg. 

Szakos, ezért 

újszerűek voltak

A szakmai 

tartalmat 

és néhány 

módszert 

már 

ismertem. 
Mennyire tartja 

gyakorlati szempontból 

hasznosnak a tk-t?

Nagyon Szaktanárként nem volt 

újdonság

Nagyon hasznos 

volt, sok új 

módszert is 

megismertem. A 

pénzügyi rész 

lehetett volna 

bővebb.

Igen Sok 

gyakorlati 

szemponto

t kaptunk, 

de az idő 

rövid volt a 

begyakorlá

sra.

Mennyire voltak 

megfelelőek az 

alkalmazott oktatási 

módszerek?

A helyszínen 5-ös, a 

távoktatásos "zavaros"

Megfelelő volt, 

főleg a 

csapatban való 

munka ötlete.

Teljesíthetőek voltak-e a 

tk. előírt követelményei?

Túl sok volt az otthoni 

feladat

Igen Egyedül nem ment 

volna a gazdasági része. 

Közgázos tanárnak 

fontos szerep jutott.

A pénzügyi terv 

kidolgozása megalapozás 

nagyon gyenge volt.

Nehezen, nagyon sok 

idő kellett a nagyon 

sok feladat 

megoldásához.

Igen, teljesen. 

Sok munka volt 

vele, de 

teljesíthető volt.

Igen Túl sok volt 

az írásbeli 

követelmé

ny

Megfelelő volt-e az 

ismeretek ellenőrzésének 

módja?

Az értékelés 

szempontrendszere, az 

ellenőrzés módja nem volt 

egyértelmű.

Igen Igen, kaptam 

visszajelzést, 

amit fontosnak 

tartok.

Igen igen

Hogyan ítéli meg az 

oktatók munkáját?

Megfelelő volt a 

szaktudásuk.
Megfelelőek voltak-e a 

tárgyi feltételek?

Az informatikai eszközök 

használhatósága nem volt 

biztosítva.

Igen, nagyon jó 

volt, hogy 

biztosítottak 

elérhető 

jegyzetet.

Megfelelő

Megfelelő volt-e a tk. 

szervezettsége?

Nem volt internet, nem volt 

laptopos áramellátás. 

Hiányzott a "keret", hogy 

tudjuk, mikor mi fog 

történni. Ez a helyszínből 

következik, nem a képzők 

hibája.

Internet elérés? Az időbeosztáson 

lehetne javítani.

Nem volt wifi A lehető legrosszabb 

időpontban: 

félévzárás, 

beszámolók, 

statisztikák idejében.

A félév 

zárásának 

tekintetében az 

időpontok 

kiválasztása nem 

volt szerencsés.

Megfelelő Internet!!

Más, egyéb Abban, hogy jól éreztem 

magam, és szívesen 

ajánlanám másoknak, nagy 

szerepe van a 

csoportomnak. 

Véletlenszerűen alakultunk, 

de nagyon segítettük 

egymást. Ezer köszönet 

Nekik!

Az ötlet jó, de különböző 

szaktanároknak eltérő 

tematikájú és mélységű 

tanfolyamokat kellene tartani.

Köszönjük a 

képzést, az 

oktatást! 

Nagyon jó volt a 

csapatmunka, és 

köszönjük az 

oktatóknak a 

lelkiismeretes 

munkát.

Nagyon 

örülök, 

hogy részt 

vehettem 

ezen a 

képzésen.


