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Válaszok 

száma nagyon eléggé alig nem

1. Mennyire volt elégedett az előadóval?
Előadó: Dr. Gyarmathy Éva 51 fő 98% 2% 0% 0%

2. Mennyire volt elégedett a szekcióvezetővel?
Név nélkül 7 fő 86% 0% 14% 0%
Fehér Péter 8 fő 63% 25% 13% 0%
Fülöp Márta Marianna 7 fő 100% 0% 0% 0%
Gyarmathy Éva Dr. 10 fő 100% 0% 0% 0%
Lakosné Makár Erika 6 fő 100% 0% 0% 0%
Raskoványi Miklós 11 fő 82% 18% 0% 0%
Zsakó László Dr. 4 fő 75% 0% 25% 0%

3. Mennyire volt elégedett a szervezéssel, tárgyi 
feltételekkel? 51 fő 86% 14% 0% 0%

4. Mennyire volt elégedett a témaválasztással? 51 fő 92% 8% 0% 0%
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Helye: Belvárosi TISZK (1073 Budapest, Dohány u. 65.)

igen 
nem

Mi tetszett a legjobban?

A konferencia megfelelt-e a várakozásának?

felesleges?

legérdekesebb?

leghasznosabb?

szekcióülésen a csoportmunka (1), plakátkészítés (1)
az előadás (14), minden (1), szoftverek bemutatása (2), 
távlatok (1), SNI-t tanulók fejlesztése (1), esélyteremtés (2), 
pókábra (8), robotbemutató (1), tehetségsegítés (1), 
mobiltelefonra letölthető nyelvtanuló program (1), a tanár 
felelőssége (1), fejegér program (2), gondolati térkép (1), 
versenyek (1), diszlexia szoftverek (1),  Mesterné Csendes 
Katalin módszertani bemutatója (1), projekt (2), 
mozgáselméletek (1)

az előadás(8), minden (1), szoftverek bemutatása (2), 
robotbemutató (1), pókábra (7), tehetségsegítés (2), 
versenyek (1), az integráltság feltételei (1), portfolió bemutató 
(1), IKT eszközök kisgyermekkorban (1), példák a 
mindennapokból (1), versenyek (1), gyakorlati lehetőségek (1)

nem

Küldjünk-e a jövőben is értesítést a programjainkról?

Egyéb észrevétel, javaslat a szervezőnek

100%
0%

köszönet (4), máskor is legyen konferencia (3), jó szervezés 
és lebonyolítás (1), jó lenne megismerni a többi szekcióban 
elhangzottakat (1), kevés idő jutott az előadás utáni 
beszélgetésre (1)

Melyik téma volt

Milyen témát hiányolt?

részben

igen 

legújabb?

Indokolja:

az előadás (1), pókábra (9), elmélet gyakorlati bizonyítása (1), 
tehetségpont (1), TITAN program (2), fogalomtérkép (1), 
portfolió (2), projekt (1), SNI-s programok (1)

tehetséggondozás gyakorlati problémái (1), integrálás előnye-
hátránya (1)
az előadás (10), sokszínű (1), szekcióeredmények 
bemutatása (2), Mesterné Csendes Katalin módszertani 
bemutatója (1), fejegér (1), minden (2), a szekciókban a vita, 
megbeszélés (1), nyitottság (1), kapcsolatépítés (1), 
projektek, portfoliók módszere (1), közvetlen konzultációs 
lehetőség (1)

feltöltődtem (1), újat kaptam (5), lelkes, felkészült kollégákkal 
találkoztam, tanultam tőlük (1), kapcsolatokat építettem (1), jó 
alkalom volt a tapasztalatok cseréjére (1), nagyon kevés volt 
az idő (1), kicsit hideg volt (1), igényes (1), innovatív (1)
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