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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: 4,76. 
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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: 4,66. 

 

 

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

bemutatását.  

Az 1-től 5-ig terjedő skálán a kérdésre adott válaszok átlaga: 3,75. 
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A képzésben tanultak gyakorlati hasznosíthatósága 
A képzés gyakorlati hasznosságának megítélése kiváló. Pár írásos visszajelzés érkezett arra 

vonatkozóan, hogy más szakterületen való érdekeltség miatt számukra a Kréta nem- vagy 

csak részben használható. 

Az 1-től 5-ig terjedő skálán a kérdésre adott válaszok átlaga: 4,61. 

 

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

rendszer használatának elsajátításához. Többen jelezték, hogy az e-learning által kínált 

kötetlen időpontban való tanulás kifejezetten támogatta munkájuk maradéktalan elvégzését. 

Az 1-től 5-ig terjedő skálán a kérdésre adott válaszok átlaga: 4,72. 
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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: 4,73. 

 

 

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: 4,72. 
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Szakmai segítség megítélése 
Az e-learning képzés szakmai tartalmával és annak felépítésével, módszertanával a 

résztvevők nagy többsége elégedett volt. Több hozzászólás is érkezett azonban arra 

vonatkozóan, hogy az ő szakterületük (zeneiskolai-, szakkollégiumi-, fejlesztő nevelési 

oktatás) részben vagy egészében nem alkalmas a Kréta használatára. 

 

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. Pár válaszadó azonban nehézségekről 

számolt be a kurzus elvégzését igazoló tanúsítvány kézhezvételével kapcsolatban.  
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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 határozottan pozitívan 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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