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Minőségértékelés – összesített adatok, Vác, 2018. 03.24.  

A kérdezettek a helyszínen töltötték ki a nyomtatott kérdőívet, melyet egy ládába,  a kijáratnál 

lehetett bedobni.  

 

HONNAN ÉRKEZETT    KEDD (N=47)   SZERDA (N=26)  

Külső vendég:      47     16    

AVKF:       6    10 

 

Konkrétan:     

Budapest      15     2  

Pest megye      12 

Egyéb      11 (pl. Sárbogárd, Szolnok) 2 (Bodajk)  

Környék      9 (Martonvásár)   16 (Vác)   

 

KOROSZTÁLY:  

18-35      31    7  

36-50      5    10 

51-65      10    5 

66-      1    0  

 

HONNAN ÉRTESÜLT    KEDD    SZERDA 

Főiskola honlapjáról:     2     5   

Ismerőseim ajánlották:     6    3  

Munkáltatóm más szervezet körleveléből:  17     9  

Más forrásból:       21     5 

 

(megj. martonvásári napon ebből 19 egyetemi, főiskolai oktatót adott meg, többen név szerint is 

említették Mészáros Lászlót)  

 

ELÉGEDETT VOLT-E A RENDEZVÉNY IDŐPONTJÁVAL 

      KEDD    SZERDA 

Igen       34      18 

Nem volt jelentősége az időpontnak  9     4   

Szombat jobb lett volna    1     0 

 

 



FŐ MOTÍVÁCIÓK (1-4)               KEDD    SZERDA 

napi munkámhoz kapcsolódjon   3,9    3,8 

új témákat ismerjek meg   3,7    3,8 

elméleti ismereteket adjon   3,1    3,2 

oktatástechnikai gyakorlatokat adjon   3,5    3,7 

kreditet szerezhessek     2,3    2,3 

előadókat ismerjem    2,5    2,4 

ÉRÉKELÉS:       KEDD   SZERDA 

Az előadások színvonala    4,9   4,7  

Szervezettség       4,6   4,7  

Általános hangulat     4,7   4,8  

 

Tervez-e még jönni hasonló rendezvényre Igen  47 db   19db 

 

KEDD:  

Általános benyomások: 

Pozitív:  

Tisztelettel fordulnak a szervezők a szakma minden korosztályának képviselőihez, igyekeznek 

színvonalas előadókat hívni. 

Jó hangulatú. Koplexivitás, új, hasznos ismeretek, alkalmazkodó, működő szervezés 

Jó hangulatban, érdekes előadásokkal telt 

Jól szervezett program, érdekes előadások. A technikai eszköz kezelése nem volt tökéletes, lehetne 

tolmácsot kérni. A vendéglátást köszönöm! 

Nagyon hasznos előadásoki voltak 

Értékes ismeretekre tehettem szert 

Színvonalas előadásokat láthattam jól felkészült előadókkal. 

Nagyon sok érdekes és hasznos információval gazdagodtam, élveztem a mai napot. 

Nagyon jó, érdekes témák voltak és felkészült előadók 

Nagyon színvonalas programnak lehettem részese. Az előadások és az előadók feledhetetlenek 

voltak. 

Nagyon színes, informatív, sok új ötlettel, kreatív gondolattal lettem gazdagabb. 

Közvetlen, jó hangulatú rendezvény volt, Pozitív benyomással távoztam 

Az előadások színvonala magas volt! 

Értékes előadásokat hallhattunk. 

Örömmel tapasztaltam milyen népszerű a rendezvény, milyen nagyszámú hallgatóságot vonzott. 

Sok új ismeretanyaggal lettem gazdagabb. 

Kielégítette az elvárásaimat. Itt-ott a csúszások kisebb problémát okoztak 

Érdekes, színvonalas előadások, bárcsak több pedagógus élhetné át, vehetne motivációt az 

élményből hivatása felfrissítésére. 

Színvonalas és tartalmas előadások voltak 

kellemes hangulat 

Jó volt a témaválasztás. Érdemes lett volna jelezni, hogy az előadások sorrendje meg fog változni 

nagyon jól szervezett 

Sajnos csak egy előadásra küldött, engedett az óvodavezetőm, a sorrend et pedig megváltoztatták… 

Érdekesek és színvonalas voltak az előadások. Új ismereteket szerezhettem kellemes légkörben 



Viszont a személyzet nagyon kedves, a szervezés, ellátás kiváló. 

Hasznosnak találtam az előadásokat 

Élmény dús és változatos volt, jól éreztem magam 

Tetszett, az előadások változatosak, színesek, igényesek voltak 

Könyvajánló jó ötlet volt 

Könyvajánlás jó ötlet 

Jól szervezett, gördülékeny, ismereteket nyújtó, magas színvonalú 

Megerősített az általam gondolt gyakorlattal kapcsolatban 

Jól éreztem maga. Érdekes volt, kellő hosszúságú, sok fontos információt közvetített. 

Az előadások időtartama megfelelő volt, az előadások érdekesek voltak 

Nagyon jól éreztem magam 

Nagyon érdekes, rendkívül fontos konferencia a leendő óvodapedagógusok és tanítók számára 

Rugalmasan kezelte a problémákat, néhány előadás nagyon érdekes volt számomra. 

Igényesek voltak a programok és a szervezettség is. Sikerült jól megoldani a váratlan helyzeteket. 

Jól szervezett, gördülékeny program 

Jó hangulat, érdekes előadások,pörgős jó szervezettség. Jól éreztem magam! 

Nagyon kellemes és hasznos nap volt, tartalmas előadásokkal 

Jól szervezett érdekes előadások, hasznos információk 

Tervezett, szervezett. Fontos  a nemzetközi terjeszkedés igényes előadások, jó hangulat 

Sokféle előadó és előadás, különböző nézőpontú előadok, ez jó volt 

Kritikus:  

A külföldi előadók előadása számomra érthetetlen volt mert a kivetítést nem tudtam elolvasni 

hátulról  

Tolmács kellett volna az idegen nyelvű előadásokhoz 

 

Szófelhő:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



JAVASLATOK:  

 

külön workshop beszélgetés az előadókkal – választhatóan / elégedett voltam mindennel / Lehetne 

rövid kulturális programmal kezdeni, pl: témához kapcsolódó vers, zene, ami ünnepélyesebbé tenné  

Még 1-2 témához kötődő előadás belefért volna a programba / nem / Könyvbemutatók, ajánlók, 

papírszínház bemutatása / ez így volt kerek! / Rövid filmrészletek bemutatásával hogyan jelenik meg 

a gyakorlatban / Külföldi előadások magyar nyelven / Kötelező olvasmányok, a tantervben szereplő 

mesék / gyerekrajz kiállítás meseillusztrációkból / Rövid filmek a témához kapcsolódó / Előadások 

anyaga PDF vagy könyv formában / Budapesti helyszínnel a nagyobb népszerűség érdekében 

 

 

 

SZERDA 

Rendkívül jól használható témákat választottak. Rendkívül sok téma, kevés idő. Az előadók élvezetes 

előadó stílussal mutatták be a témájukat. 

Jól felépített, hasznos előadásokat volt szerencsém meghallgatni. 

érdekes volt 

Jó volt, egymásra épülő előadásokat hallhattunk. 

Az előadások nagyon érdekesek voltak, sokat tanultunk belőle, köszönjük! 

Jól szervezett, jó gyakorlati témákkal. 

Jó volt 

Nagyon jó, érdekes témák voltak és felkészült előadók 

Nagyon jó hogy sok szemléltető eszközt láttam, szuper ötlet, jók a szekciók, sajnálom hogy nem 

tudtam többön részt venni 

Az utóbbi időszak legjobb hangulatú, legszínvonalasabb konferenciája volt 

Jó gyakorlatok kapcsán nem kaptam semmit amit a mindennapokban alkalmazhatok, használhatok. 

szervezett, jól képzett előadók érdekes gondolatait, munkája nyomát ismerhettük meg 

Hasznos témák, használható tanácsok a jövőbeni munkámhoz. 

hasznos, érdekes, motiváló 

Nagyon pozitív hangulatú előadások voltak. Ez előadók felkészültsége és tudása, előadásmódjuk 

nagyon élvezetes volt számomra. 

Az előadók érdekes témákat hoztak, felkészültek voltak, élvezetes volt a hallgatóság számára 

Köszönöm szépen az új információkat 

Szervezett, színvonalas előadások, gyakorlati előadásokat vártam volna többet 

Nagyon szép, hasznos volt számomra a mai nap. 

Sok lelkes, hivatásszerető előadó (talán nem reménytelen a természetre nevelés helyzete :)) 

Színvonalasak voltak az előadások, sokrétűek. Mindenki tudott választani az érdeklődésének 

megfelelőt. Sok hasznos információt kaptunk, érdemes volt eljönni. 

 

A számítógépek nagyon problémásan működtek, ezzel a külföldi meg a külső vendégek csak azt 

látták, hogy mi nem működik 

A technikai részén lehetne javítani. 

 



 
 

 

JAVASLATOK:  

Kevesebb témát, több időt a kifejtésre. / Az előadások nagyon elméleti jellegűek voltak, több a 

gyakorlatban is alkalmazható módszert, ötletet vártam. / Kevesebb előadó meghallgatása 

részletesebben / Rövid kivonata az előadásoknak interneten vagy papíralapon kiadva 

/ Ez így volt kerek! / Kevesebb előadó több idővel (Nagyon kellett sietniük) / Jó lett volna ha van idő 

kérdésekre, beszélgetésre, vitára 

 

 

TÉMAJAVASLATOK EGYÉB PROGRAMRA (mindkét nap) 

SNI-s gyermekek beilleszkedése a csoportba / Egészséges életmód, mozgás, rekreáció / A szeretet 

fontossága / Tehetség az óvodában / Vallási témájú előadások kisgyermekkel összefüggésbe hozva 

Belső motiváció kialakítása az idegen nyelv oktatásban. / Differenciálódás az idegen nyelv oktatásban 

/ Gyermekvédelem / Tehetséges gyerekek az óvodáb Drámapedagógia az óvodában Különbségek a 

vároasi és a falusi óvodák között 

Fejlesztő terápiák, gyógypedagógia, SNI-s gyermekek helyzete 

Hogyan jelenik meg Brunszvik hagyománya napjainkban a XXI. Században? / oktatás (élményszerű 

oktatás) / Pszichológia, személyiséglélektan / A mai modern technika, média hatása a gyerekekre 

Népzene, népmese, népjátékok megjelenése az óvodában, oktatásban / idegennyelv oktatás 

általános iskolában / A család szerepe a kisgyermek nevelésében 

Kezdő óvodapedagógusok nehézségeinek feltárása. 

A pedagógia szerepe a kisgyermeknevelésben, oktatásban. 

Pedagógus és szülő kapcsolata, kommunikációja / válás / játék / szorongás, dühkitörés, félelem, 

családi agresszió gyakorlati kezelése a mindennapi gyakorlatban, kézzel fogható ismeretek, nemcsak 

elmélet. / Fogyatékos gyermekek helyzetéről az óvodában / Pszichológiával kapcsolatos téma 

zene szerepe az óvodában / gyermekvédelem / Tehetséggondozás, drámafoglalkozás / 

tehetséggondozás, mentálhigiénia, pedagógus életpálya modell / Fejlesztőjátékok, mozgásos játékok 

További mesék rajzfilmesítéséről / Idegen nyelvi konferencia, aóz It eszközök / A digitális eszközök 

hatásai a gyerekekre 

Gyermek és környezet kapcsolata, rajzelemzés, továbbképzési lehetőségek 

Játék digitális eszközön, média hatása a játékra 



Gyermekek pszichikai állapota, őket érő hatások, azok kezelése 

élménypedagógia / mozgás / iskolai táplálkozás / autizmus, család, kreativitás / Média, ezzel 

kapcsolatos problémák, okoseszközhasználat a kisgyermekeknél, ennek következményeian / 

Foglalkozások a természetben, erdei iskolák - ötletek, tapasztalatok / Mozgás, mozgásfejlesztés 

 

Melléklet:  

 

Plenáris előadások programja:  

 

 
 


