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2011 NYÁR-İSZ

A projekt ideje alatt 5 tréninget tartottunk, melyek a következı idıpontokban, helyszíneken és
rézvételi számmal zajlottak:
Tréning Idıpont
Helyszín
Résztvevık
(fı)
1.
2011.06.08-10.
BME-VKKT
17-15
2.
2011.06.22-24.
BME-VKKT
17
3.
2011.06.27-29.
FİMTERV, Budapest
14
4.
2011.07.25, 2011.08.02, 2011.08.10
Nagykanizsa
9-8
5.
2011.09.09, 2011.09.16, 2011.09.23.
BÁCSVÍZ, Kecskemét
12
Ez összesen 69-67 fı vett részt a tréningeken.
A kurzusokon részt vevık az elıadásokat és a tréning gyakorlati részét is véleményezték. A
következı táblázatok a résztvevık véleményét százalékos arányban tartalmazzák.
Az elıadásokat Dr. Buzás Kálmán, Dr. Darabos Péter tartották.
A résztvevık által adott válaszok százalékos Az elıadások értékelésének feldolgozott
eredményei a következı táblázatokban találhatóak. A kérdıíveket 63-an töltötték ki.
Kérjük jellemezze a következı állításokat!
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1. A tréning megfelelt az elvárásaimnak

40,3

2. A tréning szakmai tartalma megfelelı volt

3

2

1

0

50,6 8,1

0,0

0,0 0,0

53,2

43,5 1,6

0,0

0,0 0,0

3. A tréning anyaga világos és érthetı volt

45,2

46,8 8,1

0,0

0,0 0,0

4. A tréner megfelelı szakmai tudással rendelkezett

80,6

19,4 0,0

0,0

0,0 0,0

5. Az elıadások jól lefedték a témát

41,3

54,0 4,8

0,0

0,0 0,0

6. Tudom, hogy hol találhatok további információkat

18,0

42,6 31,1 6,6

0,0 1,6

7. A tréning hossza megfelelı volt

25,8

62,9 11,3 0,0

0,0 0,0

8. Elegendı idı volt a felmerülı kérdések megbeszélésére

46,8

51,6 0,0

0,0

0,0 1,6

9. Elegendı idı volt a gyakorlófeladatokra
10. A gyakorlófeladatok megfelelıek és szemléletesek
voltak
11. Az elızetes információk megfelelıek voltak

19,1

38,3 6,4

2,1

0,0 34,0

22,9

37,5 6,3

0,0

0,0 33,3

27,1

52,5 15,3 0,0

1,7 3,4

12. A tanterem a célnak megfelelı volt

62,9

35,5 1,6

0,0

0,0 0,0

13. A tréning jól szervezett volt

58,1

35,5 4,8

0,0

0,0 1,6

14. További tréningek is érdekelnének

53,2

37,1 9,7

0,0

0,0 0,0

15. Ajánlani fogom ezt a tréninget másoknak is

45,2

45,2 6,5

0,0

0,0 3,2

(0 – Nincs válasz; 1 – Egyáltalán nem ért egyet; 2 – Nem ért egyet; 3 – Igen is meg nem is; 4
– Egyetért, 5 – Teljesen egyetért)

1

UWEX –VÁROSI HIDROINFORMATIKA TRÉNING
ÉRTÉKELÉSE
2011 NYÁR-İSZ

Szerzıdés szám: 09/0128-L/4006

100%
90%
80%
70%

nincs válasz

60%

egyáltalán nem ért egyet

50%

nem ért egyet

40%

igen is meg nem is

30%
20%

egyetért

10%

teljesen egyetért

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Kérdések száma

1.1 ábra – A tréningek 1. napjának (elıadások) értékelése

Összességében milyennek értékelné a
tréninget?

Kiváló
49,2

Jó
50,8

Elfogadható Elváráson aluli
0,0
0,0

A következı osztályzatokat kaptuk a tréning elıadás részére az értékelések alapján, ha az 5-ös
a Teljesen egyetért, az 1-es pedig az Egyáltalán nem ért egyet:
Kérjük jellemezze a következı állításokat!

Osztályzat

1. A tréning megfelelt az elvárásaimnak

4,3

2. A tréning szakmai tartalma megfelelı volt

4,5

3. A tréning anyaga világos és érthetı volt

4,4

4. A tréner megfelelı szakmai tudással rendelkezett

4,8

5. Az elıadások jól lefedték a témát

4,4

6. Tudom, hogy hol találhatok további információkat

3,7

7. A tréning hossza megfelelı volt

4,1

8. Elegendı idı volt a felmerülı kérdések megbeszélésére

4,5

9. Elegendı idı volt a gyakorlófeladatokra
10. A gyakorlófeladatok megfelelıek és szemléletesek voltak

4,1
4,3

11. Az elızetes információk megfelelıek voltak

4,1

12. A tanterem a célnak megfelelı volt

4,6

13. A tréning jól szervezett volt

4,5

14. További tréningek is érdekelnének

4,4
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15. Ajánlani fogom ezt a tréninget másoknak is

4,4

Észrevételek és javaslatok a tréning szakmai tartalmával kapcsolatban:
− A szakmai tartalom világszínvonalú volt.
− Megfelelı
− A trénerek idejét kell növelni, hogy minden problémát fel lehessen tárni, a "hallgató"
úgy távozzon, hogy tényleg ismeri a programot. Kettı nap alatt erre nincs mód.
− Érzékenységvizsgálatot nem érintettük.
− A tréning szakmai tartalma számomra teljesen megfelelı volt.
− Az elméleti háttér jobb megismerésének lehetıségérıl, szakmai anyagáról információt
nem tartalmaz az elıadás.
A tréning szervezéséhez is több javaslat érkezett:
− A szervezés és a program példaértékő.
− Visszajelzés
− Megfelelı
− A program ütemezése lehetne szorosabb is.
− Minden tájékoztatás és segédanyag feltöltése idıben.
− Érzékenységvizsgálatot nem érintettük
− A tréning szakmai tartalma számomra teljesen megfelelı volt
− Az elméleti háttér jobb megismerésének lehetıségérıl, szakmai anyagáról információt
nem tartalmaz az elıadás
− Mőszaki háttér javítása.
Arra a kérdésre, hogy milyen további tanfolyam érdekelné, a következı válaszokat kaptuk:
− Monitoring hálózat telepítése, üzemeltetése, kts-viszonyok feltárásának lehetıségei,
vízminıség együttes vizsgálata a vízmennyiségi változással.
− További vízügyi és hidroinformatikai programok.
− Hidroinformatika a vízellátásban.
− Vízellátó hálózat modellezés
− Árvízi modellezés, vízgyőjtı modellezés, folyómodellezés
− Vízbiztonsági terv elkészítése, elektronikus vízbiztonsági terv
− Térinformatika, felszíni és felszín alatti modellezés
− Vízi közmő Tv. Újdonságai
− Minden, a vízellátás, szennyvízelvezetéssel, vízi-közmő szolgáltatással kapcsolatban.
− Mérési adatok kiértékelésével kapcsolatos tanfolyam (statisztikák készítése, mérési
hibák kiszőrése)
− Vízellátó hálózatok hidraulikai ellenırzése.
− Vízhálózat modellezés, adatstruktúrák felépítése.
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Az értékelés feldolgozása után megállapítható, hogy a résztvevık a városi hidroinformatika
tréning elıadásaival elégedettek voltak. Nagy százalékban azonban hiányolták, hogy nem
tudják, hogy hol találnak további információkat a témáról.

A tréning gyakorlati részét Knolmár Marcell vezette Fülöp Roland, Horváth Adrienn, Buzás
Kálmán, Darabos Péter, Bódi Gábor, Raum László és Clement Adrienne segítségével.
A kitöltött értékelések feldolgozott eredményei a következı táblázatokban olvashatóak:
Kérjük jellemezze a következı állításokat!
1. A tréning megfelelt az elvárásaimnak

5
4
3
2
1
0
37,0 44,5 18,5 0,0 0,0 0,0

2. A tréning szakmai tartalma megfelelı volt

49,6 45,4

5,0

0,0 0,0

0,0

3. A tréning anyaga világos és érthetı volt

37,0 39,5 20,2

3,4 0,0

0,0

4. A tréner megfelelı szakmai tudással rendelkezett

58,8 36,1

5,0

0,0 0,0

0,0

5. Az elıadások jól lefedték a témát

47,0 41,0 12,0

0,0 0,0

0,0

6. Tudom, hogy hol találhatok további információkat

27,1 44,1 23,7

5,1 0,0

0,0

7. A tréning hossza megfelelı volt

31,9 37,8 20,2 10,1 0,0

0,0

8. Elegendı idı volt a felmerülı kérdések megbeszélésére

50,4 39,5

3,4 0,0

0,0

9. Elegendı idı volt a gyakorlófeladatokra
10. A gyakorlófeladatok megfelelıek és szemléletesek
voltak
11. Az elızetes információk megfelelıek voltak

44,2 34,2 10,0 11,7 0,0

0,0

35,0 46,7 15,0

3,3 0,0

0,0

37,5 47,5 10,0

5,0 0,0

0,0

12. A tanterem a célnak megfelelı volt

67,2 27,7

5,0

0,0 0,0

0,0

13. A tréning jól szervezett volt

48,7 52,9

6,7

1,7 0,0

0,0

14. További tréningek is érdekelnének

58,1 33,3

5,1

3,4 0,0

0,0

15. Ajánlani fogom ezt a tréninget másoknak is

52,2 39,1

7,0

1,7 0,0

0,0

6,7

(0 – Nincs válasz; 1 – Egyáltalán nem ért egyet; 2 – Nem ért egyet; 3 – Igen is meg nem is; 4
– Egyetért, 5 – Teljesen egyetért)
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1.2 ábra – A tréningek 2-3. napjának (gyakorlati feladatok) értékelése

Összességében milyennek értékelné a
tréninget?

Kiváló
39,5

Jó
Elfogadható Elváráson aluli
55,5
5,0
0,0

A következı osztályzatokat kaptuk az értékelések alapján, ha az 5-ös a teljesen egyetért, az 1es pedig az Egyáltalán nem ért egyet:
Kérjük jellemezze a következı állításokat!

Osztályzat

1. A tréning megfelelt az elvárásaimnak

4,2

2. A tréning szakmai tartalma megfelelı volt

4,4

3. A tréning anyaga világos és érthetı volt

4,1

4. A tréner megfelelı szakmai tudással rendelkezett

4,5

5. Az elıadások jól lefedték a témát

4,4

6. Tudom, hogy hol találhatok további információkat

3,9

7. A tréning hossza megfelelı volt

3,9

8. Elegendı idı volt a felmerülı kérdések megbeszélésére

4,4

9. Elegendı idı volt a gyakorlófeladatokra
10. A gyakorlófeladatok megfelelıek és szemléletesek voltak

4,1
4,1

11. Az elızetes információk megfelelıek voltak

4,2

12. A tanterem a célnak megfelelı volt

4,6

13. A tréning jól szervezett volt

4,4
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14. További tréningek is érdekelnének

4,5

15. Ajánlani fogom ezt a tréninget másoknak is

4,4

Észrevételek és javaslatok a tréning szakmai tartalmával kapcsolatban:
− Ennyi idı alatt lehetett volna intenzívebb
− A szakmai tartalom kitőnı.
− A mintafeladatok, állományok kidolgozottabbak, pontosabbak lehetnének, jó néhány
téves vagy hiányzó adat szerepelt.
− Specifikus … kevesebb alapismeret oktatása kellene, inkább a szakmai ismertetése, a
specifikációra kellene a hangsúlyt helyezni.
− A modell mőködését célszerő lenne egy egyszerőbb, könnyebben áttekinthetı
hálózaton megismerni. A gyakorláshoz megfelelı a felhasznált hálózat.
A tréning szervezésével kapcsolatban több javaslat is érkezett:
− Több infó a napi ütemtervrıl, idıbeosztásról. Több infó a szoftver eléréseirıl
− A szervezés elıtt érdemes lenne tudásfelmérı alapján létrehozni a csoportokat.
− Több idı a gyakorlatokra.
− A szervezés kiváló volt. Az érdeklıdésre való tekintettel egy további idıpontot is
érdemes lenne kiírni.
− Esetleg bepréselhetı volna két napba.
− Visszajelzést hiányoltam.
− Számomra érdekes lett volna gyakorlófeladat a modellezés alapjait képzı adatbázisok
létrehozásáról, bár ez biztos hosszabb tréninget igényelne.
− Valami leírás jó lenne, =tartalomjegyzék" szerő.
− Az összetett program csoporthoz sajnos kevés a gyakorlati tréning. Az oktatók
igyekeztek a rendelkezésre álló idıben a lehetı legtöbb feladatra kitérni, de
sokminden nem fér bele az idıbe.
− Jó lett volna, ha mindenkinek jut számítógép
− A másfél nap a program áttekintésére kevés. A modell alapadatainak felépítésére is
kellene idıt szánni.
Arra a kérdésre, hogy milyen további tanfolyam érdekelné, a következı válaszokat kaptuk:
− ArcGIS, AutoCad Civil 3D 2012
− Monitoring felállítása, üzemeltetése, vízmennyiség és vízminıség együttes
modellezése.
− Vízellátó hálózatok hidraulikai modellezése.
− Egyéb hidroinformatikai és vízügyi programok.
− Nyomott rendszerek modellezése, infiltráció hatásai az elválasztott csatornarendszerek
esetén.
− Hidroinformatika további területei, MIKE Urban bıvebb ismertetése, oktatása
− Árvízi és vízgyőjtı modellezés, medertervezés
− Vízhálózat modellezés.
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− Vízi közmő szolgáltatással kapcsolatban minden.
− Modellezéshez az adatbázisok létrehozása.
− Vízellátó hálózatok hidraulikai ellenırzése.
Az értékelések alapján elmondható, hogy a résztvevık a tréning gyakorlati részével is
elégedettek voltak.
A résztvevık kb. 30%-a úgy vélte, hogy a tréning idıtartama nem volt megfelelı, és nem volt
elegendı idı a gyakorló feladatok.
A felmérésbıl kiderül, hogy többen igényt tartanának vízellátó hálózat modellezése témában
tartott tréningre.
5,0
4,5
4,0
Osztályzat

3,5
3,0
2,5

előadások

2,0

gyakorlatok

1,5
1,0
0,5
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

Kérdések száma

1.3 ábra – Az értékelések alapján számítható osztályzatok 1-5-ös skálán

Összességében elmondható, hogy mind az 5 tréning sikeres volt, mindenben 4-es átlagot
elértük.
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