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Távoktatás – értékelő kérdőív 

- A megfelelő helyre kérjük  tegyen x-et vagy + jelet! -  

 

1. Használt-e már előzőleg e-learning (távoktatás) tanulási rendszert?  

-Igen  

-Nem                                                           

2. Idegenkedik-e a számítógépen történő tanulástól? 

-Jobb a könyv                                  

 -Mindegy                                            

 -Nem, nekem természetes ez a tanulási forma.                                     

3. Mennyire használta a rendszerben lévő, a rendszer használatáról szóló írott tájékoztató 

anyagot? 

 -Nem kellett segítség                      

 -Egy-két esetben                                

 -Igen használtam, mert nélkülük nem boldogultam volna                              

4. A rendszer kezelésének írott és videó tájékoztatóinak minősége: 

 Hagyja üresen, ha nem használta, egyébként 1-től 5-ig kérjük pontozni:                         

5. A rendszer elérési-, és válaszidejének, vagyis a használatának gyorsasága Ön szerint:  

1-től 5-ig kérjük pontozni:     5                

6. A teljes rendszer átláthatóságáról alkotott véleménye (kiderült-e, hogy kinek-kinek saját 

felkészültségéhez ill. tanulási képességeihez mérten másként célszerű benne tanulni): 

1-től 5-ig kérjük pontozni:     5                           

7. A Csak a jó válaszok magyarázatainak mennyisége: 

 -Kevés a magyarázat 

 -Sok a magyarázat 

 -Az egész inkább hátráltatott, nem hasznos 

-Pont elég 

 -Jó volt. Ha nem akartam nem olvastam el; ha szükségem volt rá, segített 
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8. A Csak a jó válaszok magyarázatainak minősége 

1-től 5-ig kérjük pontozni):   5                             

9. Felkészülése során használta-e a HSZ-t? 

 -Nem                                     

 -Igen, egyszer-kétszer belenéztem 

 -Igen, sokszor belenéztem 

 - Nem, mert a szóbeli oktatáson választ adtak a kérdéseimre 

 - Egyéb:  

10. Belenézett-e az Első vízreszállás előtt című témakörbe? 

-Nem, nem volt rá időm 

-Nem, a gyakorlati dolgokat gyakorlatban szeretem tanulni 

-Igen, de nem volt hasznos számomra 

-Igen, és segítette a gyakorlat megértését 

-Felesleges anyag, a gyakorlaton mindent megkaptunk, ami kellett 

Egyéb: 

 

11. Hasznosnak tartaná-e az Első vízreszállás előtt című témakör bővítését a kisgéphajós 

vonalon? 

 -Nem vizsgázom kisgéphajó vezetésből 

 -Nem, az egész nagyon egyszerű, nem kell ábrákkal vagy videókkal bemutatni 

 -Nem, úgysem lenne idő belenézni az anyagba 

 -Igen, jó lenne, ha előre felkészülhetnék a gyakorlatra 

-Igen, szívesen megnézném a következő vízreszállásom előtt az oktató videókat 

Egyéb:  

 

12. Hasznosnak tartaná-e az Első vízreszállás előtt című témakör bővítését videókkal a vitorlás 

vonalon? 

 -Nem vizsgázom vitorlás kishajó vezetésből 

 -Nem, az egész nagyon egyszerű, nem kell videókkal bemutatni 

 -Nem, úgysem lenne idő belenézni az anyagba 
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 -Igen, jó lenne, ha előre felkészülhetnék a gyakorlat egyes részeire 

 -Igen, a gyakorlat közben esténként szívesen megnézném, hogyan is kell jól csinálni az 

egyes gyakorlatokat 

 -Igen, szívesen megnézném a következő vízreszállásom előtt az oktató videókat  

 -Egyéb:  

 

13.  Mit tart rendszerünk erősségének? 

Ha tudja, kérjük, fogalmazza meg:  

A tanulótól függ, hogy milyen gyorsan halad át a témakörökön, egy kérdést akárhányszor meg 

lehet nézni, és a témakörökre bontásnak köszönhetően egy adott kérdés nagyon könnyen 

megtalálható. Hatalmas pozitívum, hogy a próbavizsga tesztek értékelésénél a jó válaszok is 

láthatók, ezzel lehet a legtöbbet tanulni, mivel ha bizonytalan voltam egy kérdésben, akkor itt 

megerősítést kaphattam. 

 

 

14. Melyek a rendszer gyenge pontjai, hol és hogyan kellene javítani rajta? 

Ha van erről véleménye, kérjük fogalmazza meg:  

Használat közben három apró hibát tapasztaltam, néhány kérdésnél a válaszok belelógnak a 

képekbe, így nehezen olvasható, vagy nem látszik az egész válasz. A karabíneres és az S hajtásos mi 

látható a képen című kérdéseknél a képek nem jelentek meg. 

 

15. Nem kérdeztünk rá, de elmondaná:  

A tananyag használatával tökéletesen fel lehet készülni az elméleti vizsgára. 

 

Kitöltés dátuma: 2019. júnus 12.  

 

Reméljük sikerül jobbá tenni a távoktatási rendszerünket az Ön válaszai figyelembe vételével.  

Köszönjük szépen a segítségét!  

 

Jó szelet!  

Bokor Imre, Adria-Yacht Kft. 


