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NAPRAKÉSZ 
 

 
Hajnissné Anda Éva: 
 
A XXI. Országos Kémiatanári Konferencia értékelése 
 
A Magyar Kémikusok Egyesülete Oktatási Bizottsága és a Pécsi 
Tudományegyetem szervezésében Pécsett került sor a XXI. Kémiatanárok 
Nyári Országos Továbbképzésére 2004. augusztus 15-től 19-ig.  
A továbbképzés minőségének biztosítására  a hallgatóktól visszajelzéseket 
kértünk. 
Az elégedettségi kérdőívben megkérdeztük 
• a  résztvevőknek a program tartalmával kapcsolatos véleményét, 
• az oktatás tárgyi feltételeiről (általános feltételek, eszközök, 
segédletek, kötelező irodalom) kialakított véleményét, 
• elégedettségüket az alkalmazott oktatási módszerekről,  
• az oktatók munkájáról, 
• a szervezés módjáról, 
• a résztvevők ellenőrzéséről és a követelmények teljesítésének 
módjáról.  
 
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a véleményeket, amelyeket 
kiértékelve, az elkövetkezendő továbbképzések szervezésénél figyelembe 
veszünk és beépítünk  a programba. 
A továbbképzésen közel 120 fő vett részt, közülük az elégedettségi 
kérdőívet 59 fő juttatta vissza hozzánk, azaz  49%. 
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1. Mennyire felelt meg a továbbképzés előzetes várakozásainak? 
1 Mást vártam       2 Erre számítottam     3 Több, jobb volt, mint vártam 
 4 fő  52 fő   3 fő 
 Elégedettség  93 %-os 
 
2. Hogyan értékeli az előadások,  foglalkozások szakmai színvonalát 

tartalmi szempontból? 
1 Gyenge 2 Átlagos színvonalú 3 Jó 4 Magas színvonalú 
     0 fő        8 fő   24 fő  26 fő 
Elégedettség  86 %-os 
 
3. Hogyan értékeli az előadások, foglalkozások szakmai színvonalát 

módszertani szempontból? 
1 Sablonos 2 Átlagos színvonalú  3 Jól átgondolt        4 Kimagasló 
1 fő  6 fő   43 fő         8 fő 
Elégedettség  88 %-os 
 
4. Mennyire tartja megfelelőnek a továbbképzésen az elmélet és a 

gyakorlat arányát? 
1 Több elmélet kellett volna   2 Megfelelő volt  3 Több gyakorlat 
       kellett volna 
1 fő         32 fő   25 fő 
Elégedettség  98 %-os 
 
5. Hogyan értékeli a továbbképzés segédanyagait! 
1 Feleslegesek 2 Használhatóak 3 Nagyon jól használhatóak 
0 fő   28 fő     29 fő 
Elégedettség  100 %-os 
 
6. Mennyiben adott a továbbképzés segítséget tényleges tanítási 

gyakorlatához?  
1 Egyáltalán nem 2 Kevéssé 3 Több esetben 4 Nagymértékben 
0 fő   2 fő  45 fő   11 fő 
Elégedettség  97 %-os 
 
7. Mennyire felelt meg egymásnak a továbbképzés időtartama és 

tananyaga? 
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1 Feszített volt a tempó   2 Megfelelő volt 3 Kevesebb idő is 
       elég lett volna 
29 fő      23 fő   3 fő 
Elégedettség  42 %-os 
    
8. Hogyan érezte magát a továbbképzésen? 
1 Nem túl jól 2 Megfelelő munkalégkör volt  3 Kitűnő, oldott 
       munkalégkör volt 
  1 fő   18 fő     38 fő 
Elégedettség  98 %-os 
 
9. Mennyire volt megelégedve a tanfolyam szervezettségével? 
1 Kaotikus volt  2 Megfelelő volt 3 Kifogástalan volt 
 0 fő        17 fő    38 fő 
Elégedettség  100%-os 
 
10. Igényt tart-e további kapcsolattartásra, konzultációs lehetőségre? 
1 Igen   2 Nem 
  52 fő                            1 fő 
 
A fentiekből látható a válaszolók nagymértékben elégedettek voltak a 
konferencia tartalmával. Egyedül a feszített tempót említették talán 
negatívumként, de sajnos ezen, ha nem akarjuk a továbbképzés idejét 
növelni nem igen tudunk változtatni. 
 
Nyílt kérdésekben is rákérdeztünk a résztvevők elégedettségére: 
 
11. Melyik téma feldolgozása tetszett Önnek a legjobban? (Többet is 

írhat.) 
Összesen 89 említés volt.  
Legtöbb említés: 
Varga Kálmán: Paksi üzemzavar: előzmények 15 említés 
 
12. Melyik előadás volt az Ön hétköznapi munkájában a legjobban 

hasznosítható? (Többet is írhat.) 
Összesen 80 említés volt.  
Legtöbb említés: 
Főző Attila László: Sulinet Digitális Tudásbázis  -  17 említés 



Naprakész 
 

158 

13. Melyik gyakorlat volt az Ön hétköznapi munkájában a legjobban 
hasznosítható? (Többet is írhat.) 

Összesen 56 említés volt.  
Legtöbb említés: 
Baloghné Vámos Mária, Juhász Jenőné, Tóth Albertné:  
Középiskolás fokon taní-tani ( a kétszintű érettségi vizsga küszöbén)  - 
20 említés 
 
 
14. Melyik poszter volt az Ön hétköznapi munkájában a legjobban 

hasznosítható? (Többet is írhat.) 
Összesen 49 említés volt.  
Legtöbb említés: 
H. Fodor Erika: Legyél Te is felfedező   - 9 említés 
Kovácsné Csányi Csilla :  Evés, ivás - 9 említés 
 
15. Melyik téma feldolgozásával volt elégedetlen? (Többet is írhat.) 
Erre a kérdésünkre összesen 19 említést kaptunk, amelyeket most 
nem részleteznék, de közülük egy előadóra a legtöbb  említés 6 volt.  
 
16. Milyen témakörökkel egészíttette volna ki a továbbképzés 

tematikáját? 
Itt nem jelöltek meg a válaszoló kémiatanárok hiányokat 
 
17. Mely területeken szeretné tovább képezni magát a későbbiekben? 
Erre kérdésünkre nagyon sok jó és hasznos ötletet kaptunk amelyeket 
a következő továbbképzésünk programjába építünk be. 
 
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy nagyon tartalmas továbbképzést 
sikerült szervezni, 2004. nyarán Pécsett, ahonnan a résztvevők elégedetten 
távoztak. 




