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Beszámoló 

a Roma nap minőségbiztosítási eredményeiről  

 
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Roma napját immár tradicionálisan, minden évben rendezi meg. A 

2019 év minőségbiztosítása a Rektori Hivatal által korábban jóváhagyott kérdéssorral történt. A 

Roma Naphoz kapcsolódó egyéb tájékoztatók, a mellékletben található. Az adott napon főiskolánkon 

összességében 81 értékelhető kérdőív érkezett vissza, melynek adatait a Karriercentrum munkatársa 

dolgozta fel. A következőkben a kérdőív egyes kérdéseire kapott válaszok gyakorisági eloszlását 

foglaljuk össze.  

 

1./Kérdés: Honnan értesült a Roma Nap rendezvényéről?  

 

A kapott eredmények alapján az tükröződik, hogy a legtöbb érdeklődő a Főiskola oktatótóitól 

értesült a rendezvényről (49 fő), ezt követte a munkahelyről (20 fő), majd a főiskola honlapjáról (14 

fő) 
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2./ Kérdés: Mi inspirálta legjobban a rendezvényen való részvételre? 

 

A Roma napon megjelent érdeklődők többsége a „A program gazdagsága” pontot jelölte meg fő 

vonzóerőként. Legjelentősebb a más ok is (26 fő). Azt követi a „szakmai továbbképzés lehetősége” 

Összességében elmondható, hogy résztvevők különféle érdeklődéstől motiválva érkeztek, 

ugyanakkor ezek az érdeklődési területek viszonylag arányosan oszlottak meg.  
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A rendezvényen való jelenlét indokai között az „Egyéb” kategóriában kimagasló a „kötelező volt a 

jelenlét” válaszarány.   

3./ Kérdés: a./ Mi nyerte el különösen tetszését a délelőtti plenáris előadásokhoz kapcsolódóan? 

 

A válaszadásban kimagasló a Máltai zene mint válasz ezt közel egyenlő mértékben követik Tömő-i 

bemutató és a Kooperatív technikák bemutatója mint kimagasló arányú válasz. Mindez azt mutatja, 

hogy a gyakorlat beemelése (a jó gyakorlatok hiteles, első kézből történő bemutatása), amely a Roma 

Nap kiemelt célja volt, elérte a kívánt eredményt.  
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3./Kérdés: b./ Mi nyerte el különösen tetszését a délutáni programokhoz kapcsolódóan? 

 

 4./Kérdés: Kiegészítette volna még valamivel a rendezvény programját? Mivel? 

 

A délutáni program kötetlenebb volt, benne egyetlen tudományos előadással (Báder Iván előadása), 

hozzá kapcsolódó pódium beszélgetéssel. Látható, hogy még itt is megemlítik a beszélgetéseket, ami 

azt mutatja, hogy a visszajelzések alapján a közönség minél több interaktív technikát igényel a 

szervezők részéről. Illetve kiemelhető még a művészeti bemutató (zenekar), amely nagyarányú 

tetszést váltott ki.  
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5./Kérdés: Sikerült a jövőben is jól hasznosítható információhoz jutnia? 

 

A válaszadók döntő többsége úgy tűnik hasznosítható információhoz jutott. 

 

 6/Kérdés: Ha nem, mit szeretne még megtudni? 

Ez a pont minden adatlapnál üresen maradt. 

 

7./ Elégedett volt-e a rendezvény időpontjával? 

 

A megkérdezettek zömének elfogadható volt a választott időpont (37) de jelentős számú egyénnek 

jobban felelt meg volna a hétvége.   
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A részletesebb válaszok felfedték, hogy öt fő szabadságot kellett kivennie annak érdekében hogy el 

tudjon jönni a rendezvényre.  

8. /Kérdés: Mely városból/községből érkezett a konferenciára? 

 

Legtöbben Budapestről és Vácról jöttek a többi település alig-alig reprezentált, talán Balassagyarmat 

a 4 főjével érdemel említést.  

 

 

 

 

9. /Korcsoportok 
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 Kérdés: Életkora? 

 

 

A rendezvény látogatóinak nagy része a 18-30 év közötti korcsoportba tartozott, ami érthető, hiszen 

a résztvevők jelentős része a főiskola hallgatója volt.  

 

10. /Kérdés: Húzza alá az itteni élményét kifejező szavakat! Jó légkörű, hasznos, sokszínű, 

színvonalas, tartalmas, pozitív, egyéb. 
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Minőségbiztosítás PDCA ciklus visszajelzés a szervezőtől: 

Az résztvevők értékelését  és kritikáit egyforma örömmel fogadtam. A konferencia időpontja 
elsődlegesen nem a szervező, hanem a főiskola vezetése által meghatározott, amely igazodik a többi 
szakmai rendezvényhez. A hétvégi konferencia időpont megvalósíthatatlan, hiszen a levelezős 
konzultációra szánt – sok esetben így is kevés – óraszámot csökkentené. 
A helyszínek technikai felszereltségén ténylegesen javítani kell.  
A délutáni moderált beszélgetést sokkal interaktívabbá kellett volna tenni, lehetőséget nyújtva a 
résztvevők számára a véleményformálásra. 
Pécsi Rita kolléganő egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a rendezvényen az eredeti 
programmal ellentétben. 
A vendégek ellátása a főiskola vezetésének köszönhetően kimagasló volt. 
 
Általános összefoglaló: 

Pozitívnak értékelem, hogy a hagyományteremtésen túl a konferenciát a kezdetekhez képest sikerült 

tudományosabbá tenni. Az idei rendezvényen öt egyházmegyében működő 23 iskola és két 

egyházmegyei iskolafenntartó intézmény képviseltette magát. Ez azt jelenti, hogy bővítettük a 

rendezvény kereteit, a főiskola képzéséhez igazodva az iskolák pedagógusait bevonva, a katolikus 

szellemiséget szem előtt tartva.  

 

A kapott visszajelzések alapján tervezett változtatás a következő konferenciára nézve:  

A jövő évi konferencia jubileumi (10.) lesz, így a szakmai programját még színvonalasabbá illik 

tennünk. A terveink szerint a téma a cigány gyerekek tehetséggondozása lesz, így olyan programokat 

(s rajtuk keresztül intézményeket) szeretnénk bemutatni a hallgatóság számára, amelyekből innoválni 

tudnak a mindennapi munkájuk során.  

A városi és környékbeli intézményeket meg kell szólítani (főként azokat, ahol tehetséggondozás 

folyik). 

A rendezvény tudományos jellegét fokozva, más felsőoktatási intézmény doktori iskoláit tervezzük 

megkeresni azzal a céllal, hogy a témában kutatást folytatók be tudják mutatni eredményeiket. 

Terveink között szerepel külföldi intézménnyel (intézményekkel) való együttműködés részeként a 

közös szervezés gondolata.  

 

(Báder Iván) 
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