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A program kitűzött céljainak megvalósulása 
A válaszadók nagy többsége nagyon hasznosnak találta a képzést. Olyanok is elvégezték, akik 

még soha sem találkoztak elektronikus naplóval, és kíváncsiak voltak annak hasznára, 

használatára. 

Az 1-től 5-ig terjedő skálán a kérdésre adott válaszok átlaga: 4,65. 
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A program kitűzött céljainak megvalósulása

5 - Teljes mértékben megvalósult
4
3 - Semleges
2
1 - Egyáltalán nem valósult meg



A személyes elvárásoknak való megfelelés 
A jelentkezők nagy százaléka az elvárásainak megfelelőnek találta a képzést. 

Az 1-től 5-ig terjedő skálán a kérdésre adott válaszok átlaga: 4,51. 

 

A képzésben megismertek újszerűsége 
A képzésben részt vevők többsége újszerűnek találta az elektronikus napló használatának 

bemutatását. Többen javaslatot is tettek azzal kapcsolatban, hogy milyen funkciókkal 

lehetne még bővíteni a rendszert, valamint milyen funkcióit szeretnék még megtanulni a 

képzés során. 

Az 1-től 5-ig terjedő skálán a kérdésre adott válaszok átlaga: 3,67. 
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A személyes elvárásoknak való megfelelés

5 - Teljes mértékben megfelelt az elvárásaimnak
4
3 - Részben megfelelt az elvárásaimnak, de voltak problémáim
2
1 - Egyáltalán nem felelt meg az elvárásaimnak
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A képzésben megismertek újszerűsége

5 - Teljesen újszerűek voltak
4
3 - Nem tudom eldönteni
2
1 - Egyáltalán nem voltak újszerűek



A képzésben tanultak gyakorlati hasznosíthatósága 
A képzés gyakorlati hasznosságának megítélése kiváló. Páran jelezték, hogy a KRÉTA 

rendszert szívesen tesztelnék. 

Az 1-től 5-ig terjedő skálán a kérdésre adott válaszok átlaga: 4,54. 

 

A képzés módszerének hasznossága 
A képzésben használt szoftverszimulációs oktatási módszer a legtöbbeknek megfelelő volt a 

rendszer használatának elsajátításához. Páran jelezték, hogy több gyakorlófeladatra lenne 

szükségük. 

Az 1-től 5-ig terjedő skálán a kérdésre adott válaszok átlaga: 4,72. 
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A képzésben tanultak gyakorlati hasznosíthatósága

5 - Nagyon hasznos volt
4
3 - Semleges
2
1 - Egyáltalán nem volt hasznos
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A képzés módszerének hasznossága

5 - A képzésben használt módszer teljes egészében megfelelt az oktatás céljainak
4
3 - Semleges
2
1 - A képzésben használt módszer egyáltalán nem felelt meg az oktatás céljainak



A képzés követelményének teljesíthetősége 
A képzés végén lévő záróvizsga átlageredménye 81%, azaz a képzés megfelelően 

felkészítette a résztvevőket a záróvizsgára. 

Az 1-től 5-ig terjedő skálán a kérdésre adott válaszok átlaga: 4,67. 

 

A képzés követelményének ellenőrzése 
A képzés végén lévő záróvizsga a teljes képzés anyagát lefedte. A képzésben részt vevők egy 

feladatbankból véletlenszerűen összeállított kérdéssort kaptak. 

Az 1-től 5-ig terjedő skálán a kérdésre adott válaszok átlaga: 4,62. 
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A képzés követelményének teljesíthetősége

5 - A képzés megadta a szükséges ismereteket, amelyekre a zárótesztben szükség volt
4
3 - Teljesíthető volt, de voltak problémáim
2
1 -Egyáltalán nem volt teljesíthető
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5 - Teljes mértékben megfelelő volt
4
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1 - Egyáltalán nem volt megfelelő



Szakmai segítség megítélése 
Az e-learning képzés szakmai tartalmával és annak felépítésével, módszertanával a 

résztvevők nagy többsége elégedett volt. Néhányan egyéb funkcionalitások bemutatását 

hiányolták, valamint páran a gyakorlófeladatok mennyiségét növelnék. 

 

A technikai segítség megítélése 
Mivel az e-learning képzést saját IKT eszközökön és interneten keresztül végzik el a 

résztvevők, ezért ennek megfelelősége ezektől is függ. 
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A szakmai segítség megítélése

5 - Nem volt szükségem szakmai segítségre
4
3 - Megfelelő volt a segítség
2
1 - Nem kaptam meg a megfelelő segítséget
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A technikai segítség megítélése

5 - Nem volt szükségem technikai segítségre
4
3 - Megfelelő volt a segítség
2
1 - Nem kaptam meg a megfelelő segítséget



Mennyire érezte megfelelőnek a képzés szervezettségét, a 

tájékoztatást? 
Szinte minden résztvevő teljes mértékben elégedett volt a képzés ideje alatt nyújtott 

tájékoztatással, a képzés szervezettségével. 

 

A képzés egészének megítélése 
A képzésben részt vevők kimagaslóan jónak ítélték meg a képzés egészét: a képzés szakmai 

tartalmát, az e-learning szolgáltatás minőségét, az ügymenetet és az igénybe vehető 

segítséget, szakmai és technikai támogatást. 
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A képzés szervezettsége, a tájékoztatás minősége

Nem volt megfelelő

Inkább nem volt megfelelő

Többnyire megfelelő volt, de voltak problémáim

Teljes mértékben megfelelő volt
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A képzés egészének megítélése

Éppen csak el lehetett viselni - egyes

Nem volt se jó, se rossz - hármas

Többnyire élveztem, de voltak problémáim - négyes

Nagyon élveztem, minden jó volt - ötös


