Radnóti nyomában című szakmai tanulmányi kirándulás
Tanárok értékelése
A részt vevők száma: 4 fő
Válaszadók száma: 4 fő
1) Milyen célt szolgált? (Az első választás szerint!)
a) Szakmai út / tanulmányi kirándulás
3
b) Turistaút
0
c) Egyéb
1
Látszólag (formailag) a tanárok 75 %-a tekintette az út célját szakmainak, a résztvevő tanárok
25%-a szerint egyéb célja volt.
Az egyik tanár az Egyéb, éspedig lehetőséget választotta: Tanulmányi út méltóságteljes
megemlékezéssel. Ez szakmai cél, így tartalmilag minden tanár egyetértett abban, hogy az út
célja: szakmai út volt.
2) Mennyiben teljesítette a kitűzött célt?
Teljesen megfelelt a kitűzött cél(ok)nak
Megfelelt
Részben megfelelt
Kisebb részben megfelelt
Nem felelt meg

1
2
1
0
0

A válaszadók háromnegyede szerint az út teljesítette a célját (negyede szerint teljesen
megfelelt a kitűzött céloknak, fele szerint megfelelt). Negyede szerint (egy fő) azonban csak
részben felelt meg.

2
3) Mennyiben szolgált új információkkal?
Számos új információval szolgált
Új információkkal szolgált
Részben új információkkal szolgált
Kevés új információval szolgált
Nem szolgált új információval

2
1
1
0
0

A válaszadó kollégák felkészültségét is jelezheti, hogy míg 50%-uknak (2 fő) számos új
információval szolgált az út, 25% (1 fő) új információkkal szolgált, s további 25% (1 fő)
számára részben új információval szolgált.
4. Hogyan érezted magad az úton?
Nagyszerűen
Jól
Változóan
Nem jól
Csapnivalóan rosszul

2
2
0
0
0

3
A tanárok (akik diákjaikért felelősek voltak, dolgoztak is az úton) fele nagyszerűen, másik
fele jól érezte magát.
5. A tapasztaltakat tudod-e hasznosítani további tanulásod/tanításod során?
Igen
Részben
Nem

3
1
0

A válaszadók háromnegyede úgy ítélte meg, tudja hasznosítani tanítása során a tapasztaltakat,
negyede (egy fő) szerint részben.
6. Miben legyen ugyanilyen? (3 fő válasza alapján)
Ø Szakmaiságában
Ø Szállás, étkezés, program
Ø Bemutatkozás, jókedv, játékos feladatok, beszélgetés, szállás, étkezés, szakmai
felkészültség
7. Miben legyen más? (3 fő válasza alapján)
Ø Útvonal hossza
Ø Jobb időbeosztás
Ø legyen több napos az út, így elkerülhető lenne az állandó sietség; Belgrádban,
Temesvárott időzni jó lett volna. Fontos lenne a kiszámíthatóság az érkezésben, így sok
feszültség, konfliktus elkerülhető lenne. Előre jelezni lehetne, mennyi költőpénzt
célszerű hozni. Hosszú úton kicsit több útravaló legyen - v. lehessen vásárolni.
Egyéb, összegzés:
Nagyon feszített volt a program (rövid idő!)
Nagyszerű csapat volt!
Nagyon jól éreztem magam. Köszönöm, hogy itt lehettem. Szerintem e nélkül az út nélkül
soha nem jöttem volna el Borba. Köszönet érte!
Köszönet a szakmai felkészültségért! Sokat tanultam!

4
8. Étkezések (1-10)
Átlag: 9,75
9. Szállások
Átlag: 10
10. Szervezés
Átlag: 8
11. Vetélkedő
Átlag: 8
12. Összesen
Átlag: 8,5

