
 

A pedagógiai értékelési kultúra fejlesztésének támogatása 2017 első félévében 
 
 
A pedagógiai értékelés szakterület - erőforrásainak függvényében - idén is igyekezett minél szélesebb 
érintetti kört elérni. 
A szakmai szolgáltatás minőségének javítása érdekében négy csoportban szerveztünk 2017. év első 
félévében műhelyfoglalkozást szaktanácsadók számára. A prioritást élvező területről 79-en vettek 
részt a feladatlap-fejlesztés témában megszervezett belső műhelyen. 
Kiugróan magas (97%-os) általános elégedettség mellett valósult meg a workshop. A legmagasabb 
értékeket az előadók kapták (2. ábra), de a gyakorlati hasznosíthatóság, a program tartalma és 
szervezettsége (1. ábra) is nagymértékben találkozott a résztvevők elvárásaival. 

 
1. ábra. Átlagos elégedettségi adatok a szakmai programról 

 

 
2. ábra. Átlagos elégedettségi adatok az előadókról



 

Általánosságban megállapítható, hogy a résztvevők többsége a további értékelési szempontok szerint 
is elégedett volt a program hasznosságával.  
Az ismeretek továbbadhatóságát még nem tartották a szaktanácsadók zökkenőmentesnek, csakúgy, 
mint a szaktanári tartalmi fejlesztés szempontját, ám személyes szakmai fejlődésüket, és legfőképp a 
rendezvény szemléletformáló hatását nagyon magasra értékelték (3. ábra). 
 

 
3. ábra. Az átlagos elégedettség különböző hasznossági szempontok szerint 

 
Ez utóbbit látszik visszatükrözni a résztvevők egyike által megszövegezett, lelkesedéstől átitatott 
vélemény: „Nagyon hasznos volt! Mindenkinek el kellene végeznie! Érdemes lenne egy hosszabb kurzust 
erről tartani akár a szaktanácsadóknak is.” 
 
 
Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása kulcsfon-
tosságú az intézmények fejlődése szempontjából. A KFP által akkreditált ötórás továbbképzés, mely 
ezt a célt hivatott alátámasztani, 11 résztvevővel valósult meg. A programmal, annak tartalmával való 
általános elégedettség (98%) szintén megalapozhatja a program hatékony hasznosulását a résztvevők 
iskoláiban. 
 
 
A hozzáadott érték – mit és miért mérünk? (Tudás-, készség-, képesség- és kompetenciamérések) című 
30 órás akkreditált pedagógustovábbképzés 17 résztvevője a tanév szorgalmi időszakán kívül, június 
második felében vállalta ismereteinek bővítését és jártasságának megszerzését a megbízható, 
érvényes és tárgyszerű mérés megvalósításában és az ahhoz szükséges mérőeszköz elkészítésében.  
A tanfolyamon való részvétellel tízből kilencen teljes mértékben elégedettek voltak az általános 
elégedettség (93%) alapján.  
A résztvevők módszertani fejlődésüket - amely nem is közvetlen célja a továbbképzésnek - érzékelték 
a legcsekélyebb mértékűnek (87%), megszerzett tudásuk továbbadhatóságát magas (96%), szakmai 
fejlődésüket pedig még magasabb (97%) értékkel minősítették (4. ábra). 
 



 

 
4. ábra. Az akkreditált képzés átlagos elégedettsége különböző hasznossági szempontok szerint 

 
Két további résztvevői vélemény reflektál a tanfolyam gyakorlatközeli koncepciójára és a rendszerszerű 
megközelítés iránt jelentkező igényre: „Nagyon tanulságos, munkánkat segítő kurzus hallgatói, sőt 
aktív tagjai voltunk.”, „A továbbképzés teljes mértékben alkalmas a hatékony szemléletformálásra.” 
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