
AVKF A szöveg szerepe a pedagógiában    Szakmai műhelykonferencia   - értékelő kérdőív 2017. nov. 17  
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Gyors értékelés:  
 
N=42, ebből vendég 9, AVKF hallgató 31   
 
2./   Honnan értesült Konferencia rendezvényéről?  
 

válaszok darabszáma  
1. A főiskola honlapjáról       20 
2. Ismerőseim ajánlották         5  
3. Munkáltatóm vagy más szervezet körleveléből      7  

4. Más forrásból (ha internet, folyóirat stb., adja meg a nevét is)  6 (főként 
tanár, 2db 
Neptun).  

 
A válaszokból egyértelműen megállapítható, hogy a honlap a kommunikáció legfontosabb 
felülete, legalábbis, ha a rendezvények hirdetését nézzük. Ha azonban az összes „személyes 
jellegű” (ide érte a körleveleket is) kommunikációs csatornát együtt nézzük, akkor a különbség 
már nem jelentős.  
 
3./ A szakmai továbbképzések kiválasztásánál, melyek a fő motivációi? Kérem, 1-4 közötti értéket 
adjon, 1-est, ha egyáltalán nem tartja fontosnak, 4-est, ha nagyon fontosnak tartja!   
 

napi munkámhoz kapcsolódjon 3,6 
új témákat ismerjek meg 3,5 
elméleti ismereteket adjon 2,8 
oktatástechnikai gyakorlatokat adjon  3,3 
kreditet szerezhessek  2,4 
előadókat ismerjem  2,1 

 
A részvételi motivációk között a munkához való kapcsolódás és az új ismeretek emelkednek ki. 
Az elmélet és a gyakorlat kapcsán, mint általában, most is a gyakorlat felé billent el a mérleg. A 
kreditszerzés részben azért is kapott alacsony értéket, mivel a részvevők jelentős része a főiskola 
diákja, így külön kreditet nem kaptak a részvételért. Figyelemre méltó, hogy az előadók 
ismertsége nem tűnik jelentősnek.   
 
4./ A mai napról, mi az általános benyomása? 
 

Pozitív vegyes inkább kritikus 
Érdekes, hasznos 
 

Aktuális és jól megválasztott 
alaptéma, de a 
"mellékvágányok" szétesővé 
tették a jól szervezett 
szakmai napot.  
 

Szabad előadások, ám a 
bibliográfiai ……. nem 
kielégítő. Nem 
hagyományos konferencia-
előadások de érdekes 
előadói stílus 
 

Érdekes, sokszínű, 
gondolatébresztő előadások 
 

Jól átgondolt tematikát 
éreztem, de elrontotta az 1. 
rész benyomását a 2. rész. 

A konferencia végére 
"elveszett a szöveg"! 
Változó fókusz, olykor 
erőltetett összefüggésekkel 
volt tapasztalható.  
 

A rendezvény jól szervezett volt, 
az előadások magas 
színvonalúak és szakmailag 
sokszínűek voltak. 

Néhány előadás kevésbé volt 
érdekes a prezentáció 
összeállítása miatt. (jó  
ppt=kevés szöveg, több kép, 
ábra…) 
 

Egyes előadók nem érték el 
az általam remélt 
színvonalat. 
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Kiváló rendezvény! 
 

 Szabadon megfogalmazták 
az előadók, mennyire 
félnek. Félrecsúszott 
kérdésfeltevések sorozatát 
érzékeltem, mivel ki nem 
mondott, átpolitizált, 
dekadens gondolkodást 
éreztem. A szövegelés nem 
a szöveg. Biodíszletnek 
éreztem magam. 
 

Hasznosnak, jól szervezettnek 
tartom. Szívesen jövök máskor 
is. 
 

A hangtechnika előzetes 
beállítása jó lett volna. 

Számomra nem voltak túl 
érdekes előadások. Jobbra 
számítottam. Gyakran azt 
éreztem, hogy az előadók 
nem készültek alaposan. 
 

Szervezett, jó hangulatú, érdekes 
előadásokkal teli konferencia  
 

 Néhány előadó helyett 
sokkal jobb előadót is 
lehetett volna találni. 
 

Érdekes és izgalmas előadások, 
jó időbeosztás, hasznos 
tapasztalatok. 

  

Egészen pozitív csalódás volt ez 
az előadás, s lelki felfrissülés, s 
érdekes volt  egy-egy előadás 
provokáltsága. 
 

  

Hallgatóként is teljes mértékben 
azonosulni tudtam az elhangzott 
témákkal, ez érdeklődésemet is 
felkeltették az elhangzottak és 
sok hasznos információt 
raktároztam el, melyeket 
későbbi munkám során 
felhasználnék. 
 

  

Kellemes, jó energiák, nyitottság, 
sokszínűség 
 

  

Az előadások által sok jó, 
érdekes, hasznos dologról 
hallottam, amit a későbbiekben 
alkalmazni tudok. 
 

  

Ismeretterjesztő, érdekes volt 
számomra 
 

  

Érdekesnek és hasznosnak 
tartottam a mai napot 
 

  

Érdekes, jó hangulatú, jó 
előadókkal 
 

  

Érdekes, hasznos témákat 
dolgozott fel 
 
 

  



AVKF A szöveg szerepe a pedagógiában    Szakmai műhelykonferencia   - értékelő kérdőív 2017. nov. 17  
 
______________________________________________________________________________________ 

Érdekes és színvonalas volt 
 

  

 
Jó volt 
elgondolkodtató, érdekes 
 
 

  

Jó volt 
 

  

Érdekesnek tartottam az 
előadásokat, jól éreztem magam 
 

  

Nagyon érdekes, hasznos 
előadásokat hallhattunk 
 

  

A témák címét hallva nem 
érdeklődtem annyira a 
konferencia iránt, azonban az 
előadásokat hallgatva nem 
tudtam nem odafigyelni. 
Érdekes, értékes, színvonalas 
előadásokat láthattunk. 
 

  

A hangulat nagyon kellemes volt 
és családias, és az előadók 
nagyon felkészültek voltak. 
Rengeteg jót és hasznosat 
tanultam. 
 

  

Hasznos ötletek szerzése, 
melyeket a tanítói gyakorlatom 
során hasznosítani tudok 
 

  

 
 
5./ Kérem értékelje 1-5 között, az iskolában szokásos osztályzattal az alábbiakat:  
 
  1. Az előadások színvonala  4,4       2. Szervezettség 4,3       3. Általános hangulat 4,3  
 
Az átlagok kiegyenlített képet mutatnak, a szórás minden értéknél 0,7 körül mozog, ami azt 
jelenti, hogy 2-es osztályzat alig-alig fordul elő.  
     
6./ Mit gondol, milyen témákból lenne érdemes további konferenciát szervezni? (a mai naphoz nem 
kapcsolódó témát, témákat is megadhat)  
 
 

- Digitális generációk oktatása, intranet használat, online bullying, online tér függőségei, 
patológiás esetei 

-  Gyermekkortörténeti ikonográfia,gyermekkor-narratívák 
- A pedgógiai szempontból többség védelme a deviáns kisebbséggel szemben Nevelési, 

módszertani technikák, együttműködési formái és technikái a szülői házzal 
- Módszertani újítások, IKT, oktatási/pedagógiai új kutatások 

differenciálás, módszertani kultúra bővítése 
- A pedagógusok előadói tehetségének a hiányát országos szinten 
-  SNI és egyébb hátránnyal rendelkező emberek másságának bemutatása. 
- Sérült (szellemi/fizikai)/valamilyen problémával küzdő gyermekek oktatása, módszerek, 

az oktatás negatívumai, problémái. 
- Hasznos lenne, ha maguk az óvónők, tanítók tartanának előadást az intézményben zajló, 

mindennapos tevékenységekkel kapcsolatban. 
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- Gyermekvédelem, szociális ellátórendszer, szociológia gyermekekre vonatkozóan 
- Diákkonfliktusok 
- Pszichológiával kapcsolatos témák jobban érdekelnének. 
- (Család (apa,anya és gyermek kapcsolata) Hogyan nevels boldog gyermeket 

(pedagógusként) 
- Bűnügy 
- Kommunikáció szülőkkel, konfliktuskezelés, érzelmi inteligencia(fejlesztése); az "okos 

készülékek" pozitív lehetőségeinek bevonása az oktatásba 
- Művészet a szocpedagógiában/pedagógiában 
- A gyerekek társadalmi különbségeiből adódó problémákról a tanulási szokások 

alakulásában 
- Jutalmazás az iskolában 
- "A szerethető iskola" - Mit tegyen a tanító, hogy a gyermekek szeressék, élvezzék az 

iskolát? 
- Csecsemő- és kisgyermekgondozásban való továbbfejlesztés(akár az őt érintő irodalom, 

stb.) 
gyermekpszichológia, mesepszichológia 
SNI-s gyermekek megsegítése, drámapedagógiai foglalkozások az alsó tagozaton, alsós 
módszertani, gyakorlati foglalkozások 

 
 
7./ Kiegészítette-e volna még valamivel a rendezvény programját? Mivel?  
 

- Kevés volt a pohár és a kávétejszín 
- Gyermekkor-narratívák, …..olvasatok a pedagógiában, narratív pszichológia, 

tartalomelemzés, stb. 
- Amit hiányoltam: A pedagógiai/tanítási gyakorlatban használható módszertani 

ismeretek szövegértelmezésre-alkotásra valamint olvasási kultúra fejlesztésre. 
- Milyen választ tudna adni egy innovatív, rátermett pedagógus a posztmodern kor 

kérdésfeltevéseire. Jó gyakorlatok. 
- Kisebb csoportokban történő témakifejtés 
- Igen, bővíteném az SNI gyermekekkel való foglalkozástémáját, mivel anniyra tág ez a 

kifejezés hogy SNI és egyre több az ilyen gyermek. 
- Jobb és hitelesebb előadásokkal, előadókkal.  
- Rendkívül örültem a gyakorló középiskolai tanár is tarthatott előadást, ily módon nem 

csak közvetetten hanem közvetlenül is értesültünk a "való életről". Későbbiekben 
érdemes lenne más középiskolai és általános iskolai tanároknak megszólalniuk. 

- SNI-s gyerekekről több dolgot megtanulni és meghallgatni. Konkrétabban is jó lenne 
róluk hallani? Konkrétan hogyan tudjuk őket segíteni? 

- Több általános iskolai pedagógus gyakorlatorientált előadásával egészítettem volna ki. 
- Jobb előadókkal  

 
További 9 válaszadó teljesen elégedett volt a programmal, semmivel sem egészítette volna ki.  
 
8./ Elégedett volt a rendezvény időpontjával?   (válaszok száma)  

1. Igen, teljesen elégedett vagyok     36 
2. Szombati nap jobb lett volna      0  
3. Hétköznap jó, de jobb lett volna, ha csak délután van   1  
4. Számomra nem volt jelentősége az időpontnak   4   
5. Egyéb: __________________________________________________________________ 

 
9./ Tervezi-e, hogy jövőben ismét ellátogat hasonló rendezvényünkre?  1. igen: 40 nem: 2 


