
A TANTERMI ÉS AZ E-LEARNINGES KÉPZÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A leendő tanulók sokszor teszik fel nekünk a kérdést: melyik képzést válasszam? A tantermit vagy az e-learning-

es képzést? Mivel mindkét képzési formának meg vannak a maga előnyei és hátrányai, ezért van, akinek a tantermi 

képzés felel meg jobban és van, akinek az e-learninges képzés. Ezt minden tanulónak magának kell eldöntenie a 

saját önismerete alapján. A döntést igyekszünk segíteni a saját tapasztalataink alapján, amelyeket az alábbi 

táblázatban foglaltunk össze. 

 

Bármelyik képzési formát választhatja, de ne feledje, hogy egy közös pont biztosan van a két képzési formában: 

IDŐT, PÉNZT, ENERGIÁT ÉS SZORGALMAT IGÉNYEL!  

EZEK NÉLKÜL NEM FOG SIKERÜLNI! 

Ha még ezek alapján sem tudott dönteni, akkor ajánlunk még egy lehetőséget:  

Vegyen részt ingyenesen egy tantermi foglalkozáson és döntsön utána! 

Szempont Tantermi képzés E-learning-es képzés 

Időtartam A képzés ideje: 28 óra. 2021-ben a tanulóink átlagosan 27 óra alatt végezték el  

a képzést.  

Időbeosztás A képzés megjelenési kötelezettséggel 

jár a foglalkozások időpontjában. 

Iskolánkban a tantermi képzések 

általában hétfői és szerdai napokon 

vannak 17.00-20.30 óra között, 

összesen 7 alkalommal. 

A képzést mindenki a saját életének, időbeosztásának 

megfelelő időben és ütemben tudja elvégezni. Éppen 

ezért a tanulás időtartama nagyon változó: van, aki 2-3 

hét alatt elvégzi, de a tanulók egy része ezért sosem 

fejezi be az anyagot a rendelkezésre álló 180 nap alatt. 

2021-ben ezt a képzést választó tanulóink 15%-a nem 

fejezte be a képzést. 

Gyorsaság A képzés 22-25 nap alatt végezhető el 

- heti két foglalkozással számolva. 

2021-ben tanulóink átlagosan 94 nap alatt végezték el  a 

képzést. 

Kommunikáció A tanuló és az oktató közötti élő 

kommunikáció folyamatos, azaz 

bármikor lehetőség van a tanulói 

kérdésekre és az oktatói 

magyarázatokra. 

Ha a képzés során a tanuló nehézségbe ütközik, akkor az 

autósiskolához fordulhat segítségért, ahol az oktató 

személyesen vagy online formában áll a tanuló 

rendelkezésére. Ezzel a lehetőséggel nagyon ritkán élnek 

a tanulók – sajnos.  

Vizsga-

sikeresség 

A vizsga sikeréhez az órákon való 

részvétel kevés. Az órákon a logikát 

kell megérteni, de a tanulást és a 

gyakorlás mindenkinek otthon kell 

megtennie! Az otthoni tanuláshoz 

biztosítunk kiegészítő tananyagot.  

A tananyag tartalmazza a megszerzett tudás 

ellenőrzésére szolgáló teszteket is. Ezek gyakorlása már 

nem a kötelező tananyag része, ezért a vizsgasikeresség 

nagy mértékben függ a tanuló szorgalmától!  

Kinek 

ajánljuk? 

- aki igényli a tanári 

magyarázatot,  

- akinek az időbeosztása 

lehetővé teszi az órákon való 

megjelenést, 

- aki szeret közösségben tanulni, 

- aki tudja magáról, hogy a 

tanuláshoz szüksége van 

támogatásra, „noszogatásra”. 

- aki motivált, 

- akinek az időbeosztása nem teszi lehetővé a 

tantermi képzéseken a megjelenést, 

- aki képes számítógépről tanulni, 

- aki képes önállóan tanulni. 


