JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETI ELNÖKSÉG

Nemzeti Pedagógus Kar Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi elnökség
Online Szakmai Konferencia
2021. március 10.
Véleménykérő kérdőívek eredménye
Véleménykérő visszajelzések – beérkezett 77 válasz, mely a kiküldött online kérdőívek
62,6%-a.
A beérkezett válaszok arányát alkalmasnak tartjuk arra, hogy általános véleményként fogadjuk el.
Online szakmai konferenciánkat a válaszadók átlagban az 5 fokú skálán 4,85-re értékelték.
A beérkezett vélemények és szöveges értékelések alapján rendkívül eredményesnek ítéljük meg.
A kérdőív bemutatása
A válaszolók intézménytípusokból való aránya:
1. Az Ön intézményének típusa
%
Óvoda
19,5
Általános iskola
44,2
Szakképzés, szakgimnázium
10,4
Gimnázium
5,2
Szakszolgálat
2,6
Egyéb
18,1
A konferenciáról való értesülést a válaszadók arányában, örömünkre szolgál, hogy az
intézményekbe, a feladatellátási helyekre elküldött levelünk a résztvevők 68,9%-ához
eljutott:
2. Honnan értesült a konferenciáról?
a) intézményvezetőtől, tagintézmény-vezetőtől (továbbította a
konferenciáról szóló levelet)
b) NPK honlapról
c) kollégától
d) tankerülettől
e) egyéb

%
68,9
7,7
11,7
11,7

Az online szakmai konferencia témaválasztását a válaszolók az 5 fokú skálán 4,75-re értékelték.
3. Mennyire volt Ön elégedett a szakmai konferencia témájával?
Értékelés
5
4
3
2
Létszám
61
14
1
1
%-os
megoszlás
79,2%
18,2%
1,3%
1,3%

1
-

átlag
4,75
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A lebonyolítás körülményeit a válaszadók az 5 fokú skálán 4,97-re értékelték.
4. Mennyire volt Ön elégedett a konferencia lebonyolításával, a bejelentkezéshez kapott
technikai, írásbeli segítséggel?
Értékelés
5
4
3
2
1
átlag
Létszám
75
2
4,97
%-os
megoszlás
97,4%
2,6%
Az előadások tartalmára, aktualitására is rákérdeztünk a kérdőívünkön. Ennek eredménye az
5 fokú skálán: 4,82.
5. Mennyire volt Ön elégedett az előadásokkal (tartalom, aktualitás)?
Értékelés
Létszám
%-os
megoszlás

5
66

4
9

3
1

2
1

85,7%

11,7%

1,3%

1,3%

1
-

átlag
4,82

Az elégedettségi kérdőívünkön lehetőséget adtunk rövid, szöveges vélemény megfogalmazására
is.
A véleményt beküldők közül 31 résztvevő írt rövid szöveges megjegyzést is.
6. Rövid szöveges vélemények
Remek előadások voltak.
Túl nagy hangsúlyt kapott az óvoda, az előadók közül többen jelentősen túllépték az időkeretet,
ezért az iskolákra kevesebb idő jutott.
A konferencia, az aktuális témákon kívül, lehetőséget biztosított más intézmények munkájába
való betekintésre.
Köszönöm a lehetőséget!
Csak a köszönet és elismerés hangján szólhatok a Nemzeti Pedagógus Kar megyei elnöke,
elnöksége szervezőmunkájáról, értékközvetítő, hitet adó, elkötelezettséget növelő erőfeszítéseiről.
Gratulálok a szervezőknek.
Nagyon hasznos információkat tartalmazott a digitális oktatással kapcsolatban.
A téma és az előadások is aktuálisak, ugyanakkor külön érték számomra, h az online oktatás
megvalósításáról minden intézmény fokozat tapasztalatait megismerhettem. Köszönet s
szervezőknek, előadóknak.
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Nagyon szépen köszönöm a rendkívül hasznos előadásokat. Sok ötlet került bemutatásra, amely a
mai viszonyok között is rendkívül hasznosak!
Hasznos volt, köszönet a szervezőknek
Gratulálok a szervezőknek! Külön köszönet a bejelentkezéshez nyújtott segédanyagért. Jól
felépített konferencia volt. A 3-18 éves korosztályra vonatkozó digitális ismeretet szerezhettem.
Köszönöm a lehetőséget, a felkészült előadók tartalmas, prezentációval színesített, alátámasztott
előadását.
Az óvodában folyó munka bemutatása érdekes volt számomra, azonban túlsúlyban volt az
előadások arányában.
Nagyon tartalmas délután volt. Sok, számomra is hasznos online oktatási gyakorlatot hallhattam.
Köszönöm a szervezőknek és az előadóknak!
Ami engem érdekel és érint, arról kaptam tájékoztatást, megerősítést és ötleteket a további
munkához
Hasznos, tartalmas és informatív volt, felkészült és jó előadókkal. Köszönöm.
Értékes, tartalmas előadások voltak. Köszönöm.
Szakmailag nagyon hasznosak voltak az előadások.
Érdekes volt látni, hallani, hogyan valósították, valósítják meg a digitális oktatás-nevelést óvodától
a középiskoláig. Kinek milyen sikere, gondja adódott közben. Köszönet az ötletért, a
szervezésért!
Hasznos volt a konferencia. Számomra kiderült, hogy mindenféle intézményben nagyon
komolyan dolgoznak a kollégák a digitális időszakban.
Nagyon hasznosnak tartottam ezt a konferenciát. Megismerhettük az óvodai, az általános iskola, a
középiskolák digitális oktatásának nehézségeit, hátrányait, esetleges előnyeit. Változatos
módszereket ismerhettünk meg a digitális oktatáshoz, óvodai foglalkozásokhoz. Nagyon hasznos
volt a Tankerületi mérés tapasztalatainak bemutatása az előttünk álló feladatok megfogalmazása.
Nagyszerű rendezvény, nagyszerű előadókkal! Köszönöm, hogy részt vehettem.
Gratulálok a konferenciához, a szervezéshez, a lebonyolításhoz, a témához. Igazán aktuálisra
sikerült!
Köszönöm a részvételi lehetőséget.
Nagyon színvonalas konferencia volt, a jövőben is szeretnék részt venni rajta.
Gratulálok a szervezőknek és az előadóknak!
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Aktuális témaválasztás. Jól felkészült előadók.
Tartalmas, értékes, sok hasznosítható ismeretet közvetített a konferencia.
Köszönöm mindenki munkáját, részvételét.
Nagyon érdekes, színvonalas előadás volt.
Köszönet a szervezésért!

Szolnok, 2021. március 16.
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