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Bevezetés, célkitűzés 

A „Gyerekegyetem” rendezvény ebben a formában először került megrendezésre Magyarországon a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kísérleti jelleggel, 9-14 éves általános iskolás 
gyerekek számára a Pro Progressio alapítvány támogatásával. Az  egyhetes, intenzív, játékos elemeket is 
tartalmazó nyári tábor 2015. június 29. és július 3. között zajlott „BME Gyerekegyetem” néven 302 fő 
részvételével 

Nyugat-Európában több mint egy évtizedes hagyománya van az egyetemek ilyen jellegű aktivitásának, azaz 
egy nagyon fogékony életkorban próbálják a gyerekek kíváncsiságát felkelteni a természettudományok 
iránt.  

A Műegyetemnek ez volt az első ilyen típusú rendezvénye, melynek keretében az általános iskolás gyerekek 
játékosan ismerkedhettek az egyetemmel, belekóstolhattak az egyetemista életbe. A program reggel 8-tól 
délután 16 óráig tartott, nagyelőadásokkal, szemináriumokkal, gyakorlati és elméleti foglalkozásokkal, 
látványos kísérletekkel találkozhattak a résztvevő diákok. A gyerekegyetem elvégzését oklevél tanusította.  

A gyerekegyetem értékeléséhez a személyes tapasztalatokon kívül mind a szülői, mind a gyerekek által 

kitöltött kérdőívek hozzájárultak.  

A gyerekegyetem koncepciója 
 

A gyerekegyetem (Children’s University, Kinderuni), rendezvények keretében a gyerekek (általában 8-12 

évesek) betekintést nyernek az egyetem életébe, kötetlen formában ismerkednek meg 

tudományterületekkel, kísérleteket végeznek. A gyerekegyetemek célja, hogy felkeltsék a gyerekek 

érdeklődését a különböző tudományterületek iránt. 

Szervezés szempontjából van olyan, amikor egy egyetem maga szervezi meg, van olyan, amikor egy név alá 

több egyetem csatlakozik az adott városban. Formáját tekintve sokféle lehet, pl. heti/havi rendszerességű 

előadássorozat, pár napos (szabadon választható) rendezvénysorozat (előadások, szemináriumok, 

gyakorlati foglalkozások, látogatások), táborszerűen szervezett „nyári egyetem”.   

A gyerekegyetemek célja: 

• felkelteni a gyerekek érdeklődését, erősíteni kritikus gondolkodásukat 

• betekintést nyújtani az egyetemek, egyetemi hallgatók életébe, szabályaiba 

• kapcsolat kialakítása a gyerekek, egyetemi oktatók/kutatók és diákok között 

• megismertetni a gyerekeket különböző tudományterületekkel és tudományos módszerekkel 

• bemutatni az előttük álló tanulási és választási lehetőségeket  

A tapasztalat alapján a gyerekegyetem igazi kihívás az oktatóknak is, hisz teljesen más korosztállyal 

kerülnek kapcsolatba, ami más módszereket igényel. 
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Gyerekegyetemek a világon 

Európa 
Európában a gyerekegyetemeket a European Children’s University Network (eucu.net) fogja össze 

hálózatos formában. Kimutatásaik szerint a gyerekegyetemek 75%-a blokkszerűen, 16%-a folyamatosan 

(heti/havi rendszerességgel), 9%-a eseti jelleggel van megrendezve. Az események 39%-a előadás, 21%-a 

gyakorlati foglalkozás, a többi látogatás, demonstráció, kirándulás stb. 78%-uk külső partnereket is bevon. A 

résztvevő gyerekek életkora jellemzően 7-12 év.  

Jellemző példák 

Tübinger Kinder-Uni, Németország 

Az egyik első gyerekegyetem, 2002-ben szervezték meg először. Heti rendszerességű előadássorozat 500-

800 fővel, nyáron, keddenként 5 órától. Az előadás után közös vacsora van. A „szemeszter” vége 

diplomaosztóval zárul. 2004-től Kutatók Napját is szerveznek, ahol tanszékek mutatják be kutatásaikat, és a 

gyerekek kiscsoportos kísérleteket is végeznek. A környező kisvárosokban az egyetem professzorai 

rendszeresen tartanak előadásokat. 

A rendezvény több európai díjat is nyert (pl. Descartes Díj). 

Strasbourg Kids University, Franciaország 

2005-től rendezik meg, fél napos esemény, amely során a gyerekek (200-400 fő) megismerkednek a 

hallgatói élettel. Csak iskolás osztályok jelentkezhetnek, egyénileg nem lehet részt venni. Az esemény 

előadásból, laborlátogatásból, múzeumlátogatásból áll. 

Comenius Egyetem, Szlovákia 

9-14 éves gyerekek vehetnek részt, a nyár folyamán kilenc szerdai napon 1-1 előadás van. A „végzéshez” 

legalább 6-on részt kell venni. Az előadások fél-egy órásak, gyakran kísérletekkel, demonstrációkkal 

kiegészítve. Az előadás után kérdezz-felelek rész következik. Az előadások mellett látogatások is vannak. 

Presov Egyetem, Szlovákia 

Egyhetes rendezvény júliusban, 2008-tól megrendezve. 180 gyerek vesz részt rajta két csoportban (7-10 ill. 

10-14 évesek). A hét alatt előadások, szemináriumok, laborok és látogatások vannak, akár az egyetemen 

kívül is. Évenként más témát választanak, a részvételi díj 55 euro. 

Zürich, Svájc 

2004-től rendezik meg, 3-6. osztályosoknak. Az őszi/tavaszi időszakban 2 tematikus előadássorozat van (6-6 

előadással), több száz gyereknek. 2006-tól kiegészítő laborgyakorlatokat is tartanak. (A laborokra külön kell 

jelentkezni.) 

Champions Programme, Liverpool, Anglia 

3-éves program, elsősorban hátrányos helyzetűeknek, illetve akiknek kevesebb az esélyük az egyetemre 

jutásra. Az események a gyerekek szabadidejében vannak megrendezve, mégis sokan „elvégzik”. A 

szervezők a szülők befolyásoló szerepét nagyon fontosnak látják, ezért megpróbálják minél inkább bevonni 

őket. A végzett gyerekek mentorálják a többieket. 

National Children’s University, Anglia 

Országos szintű szervezet. Az előadásokat/rendezvényeket előzetesen jóvá kell hagyatniuk a helyi 

szervezőknek (tipikusan egyetemeknek). A gyerekek ezután pontokat kapnak 1-1 eseményen való 
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részvételért, és ez alapján bronz-ezüst-arany fokozatot kapnak a helyi egyetemen megrendezett 

diplomaosztón. 

Malopolski Egyetem, Lengyelország 

Az év során kéthetente szombatonként vannak előadások tartva, 170, 6-13 éves gyereknek. Egy szombaton 

2-3 órás esemény van, 1 óra előadás, fél óra beszélgetés, fél óra látogatás/kísérlet.  

Amerika 
Az USA-ban általában a nyári táborszerű gyerekegyetemek (Kids’ University) a jellemzőek, amelyek 

részvételi díjas napközis táborként (sok esetben csak félnapos elfoglaltsággal) vannak megrendezve. 

Jellemző példák 

Nevada 

Több téma közül lehet választani, a témák különböző korosztályoknak szólnak. A témák nagyon 

szerteágazóak: a tudományostól a kreatív területeken át sportolásig. A tematikus rész egy héten át 

délelőttönként (8-12) van, délután (12-17:30) rekreációs foglalkozásokkal kiegészítve. Lehet félnapos vagy 

egésznapos jelentkezés. Az egyes témákra a jelentkezők száma limitált. Ebédet külön kérés (és fizetés) 

alapján adnak. 

Tennessee 

3-12. osztályosoknak, több téma közül lehet választani, a témák különböző korosztályoknak szólnak. A 

tematikus rész egy héten át délelőttönként (8-12) van megrendezve, délután (12-17:30) 

sportfoglalkozásokkal kiegészítve. Ebédet külön kérés (és fizetés) alapján adnak. Oklevelet akkor kap a 

gyerek, ha legalább 3 napon részt vesz. A szülők pár percre bemehetnek, de a rendezvényen nem lehetnek 

végig ott. A részvételi díj általában 120 dollár. 

A Bécsi Egyetem gyerekegyeteme (Kinderuni Wien) 

A gyerekegyetemek közül ezt mutatjuk be bővebben, mert ezt a gyerekegyetemet volt alkalmunk 

megtekinteni és a szervezőivel beszélgetni. 

A Bécsben minden évben megrendezésre kerülő rendezvénynek már több mint egy évtizedre visszanyúló 

hagyománya van. A rendezvényen szinte az összes bécsi egyetem részt vesz. A szervezést egy erre a célra 

létrehozott iroda végzi, mely 2 főállású rendezvényszervezőből és 3-4 részmunkaidős munkatársból áll. A 

rendezvény 2 héten keresztül zajlik és kb. 4000 általános iskolás kisdiák vesz részt rajta. A diákoknak 

egyénileg kell jelentkezni a több száz meghirdetett foglalkozás közül az őket érdeklőkre, meghatározott 

számban (8-10 db). A gyülekezési pontra a diákok a szüleik kíséretében érkeznek, ahonnan egyetemista 

segítők vezetik el őket a foglalkozás helyszínére, majd ezt követően vissza a gyülekezési pontra, ahol átadják 

őket a szüleiknek. A diákok minden foglalkozás után egy pecsétet kapnak a gyűjtőfüzetükbe, és amennyiben 

a szükséges pecsét összegyűlt, jogosulttá válnak a gyerekegyetemi oklevélre. A diákok számára a részvétel 

teljesen ingyenes. A szervezési költségeket részben állami támogatásból, részben adományokból fedezik és 

Bécs városa is szponzorálja az eseményt. A rendezvény lebonyolítását 15-20 főszervező vezényli, akik ezért 

a tevékenységért tiszteletdíjban részesülnek, munkájukat számos egyetemista segíti, akiknek ezt a 

tevékenységet egy szabadon választható tantárgy teljesítésével ismerik el. A tantárgy keretében a tavaszi 

félév során megfelelő felkészítést kapnak a hallgatók a diákokkal való foglalkozásra, majd a gyerekegyetem 

két hete a szakmai gyakorlat, ahol a megtanult elméletet a gyakorlatban is alkalmazhatják. Az előadásokat 

és szemináriumokat egyetemi oktatók és felsőbbéves diákok tartják.  



6 
 

Mint írtuk, a rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a részvétel csak a választott foglalkozásra szól. A 

szervezők itt is felismerték, hogy bár nyári szünet van, a szülők nem minden esetben tudják megoldani a 

kisdiákok mozgatását. Ezért speciális gyermekfoglalkoztatással foglalkozó szervezetek bevonásával 

megoldották, hogy választás esetén legyen mód napközis tábor jelleggel részt venni a programon. Ebben az 

esetben természetesen már nem lehet választani a kurzusok között, hanem egy előre meghatározott 

sorozatból álló programon kell részt venni, viszont a diákok reggeltől estig felügyelet alatt állnak, 

gondoskodnak a napközbeni ellátásukról, illetve a kurzusok között játékos foglalkozásokat szerveznek 

részükre, vagy egyéb szabadidős tevékenységet biztosítanak. Ezért természetesen már komolyabb összeget 

kell fizetni az ezt választó szülőknek. 

A BME rendezvény felépítése 
 
Magyarországon a program Gyerekegyetem 2015 – Tudományok 9-14 éveseknek a Műegyetemen címen 
futott, és 2015. június 29-július 3-ig a BME épületeiben került megrendezésre. A program a BME és a Pro 
Progressio Alapítvány közös szervezésében a BME-n 2014 őszén megalakított Tehetségtanács 
támogatásával és a három kari Tehetségpont aktív közreműködésével valósult meg.  
 
Célcsoport: a 9-14 év közötti budapesti és az agglomerációból származó gyermekek. Azért döntöttünk 
emellett a korcsoport mellett, mert meggyőződésünk, hogy a tudományokkal való ismerkedést minél előbb 
érdemes elkezdeni, hogy a gyerekeket rengeteg pozitív élménnyel gazdagítva meghozzuk a kedvet a 
tudományok és a tanulás iránt. Közismert, hogy minél fiatalabb egy gyermek, annál befogadóbb, nyitottabb 
a világra, és annál jobban alakítható, csiszolható az érdeklődési köre. Pontosan ezért tartjuk olyan 
fontosnak, hogy már a középiskolás kor előtt kapcsolatba lépjünk a gyerekekkel, és megmutassuk nekik, 
hogy a fizika, a kémia, a matematika, az informatika – még ha olykor az iskolapadból nézve nem is úgy tűnik 
– izgalmas dolog, amivel megéri komolyabban foglalkozni, amire megéri egy életutat építeni.  
 
Oktatók: A BME oktatói (előadók, PhD hallgatók, felsőbb éves diákok) vállalták, hogy részt vesznek a 9-14 
éves korcsoport igényeire szabott előadások, bemutatók kidolgozásában és bemutatásában. 
 
Helyszín: A programok (előadások, szemináriumok, játékos foglalkozások, diplomaosztó) a BME 
épületeiben, került megtartásra, hogy a gyerekeknek minél autentikusabb élményben lehessen részük, és 
szó szerint egyetemi levegőt szívhassanak ez alatt az öt nap alatt. (Az egyetem vezetése a program 
helyszíneit térítésmentesen biztosította a program számára.) 
 
Az étkeztetést a BME-n található Goldmann Étteremmel együttműködve biztosítottuk.  
 
A hét menete: A programban 302 gyermek vett részt, akiket 14 darab 20-25 fős csoportokba osztottunk. 
Minden csoportnak 3 felnőtt vezetője volt, akik a gyerekek felügyeletéért, biztonságáért, kényelméért és a 
helyszínek közötti eligazodásért, közlekedésért feleltek. A felügyelők önkéntes BME hallgatókból kerültek ki, 
akiket az egyetem Szakkollégiumai ajánlottak és az adott korosztály felügyeletében már jártasak voltak. 
 
A résztvevők a szervezők által előre kidolgozott, pontos órarendet kaptak az öt napra, amelytől nem 
lehetett eltérni, és amely mintegy iránytűként szolgált a program zökkenőmentes lebonyolítása 
szempontjából. A programok minden nap 9:00-17:00 között zajlottak, és alapvetően három fő típusba 
soroltuk őket: előadások, szemináriumok, illetve játékos programok. Az egyetemi hagyományok tükrében 
az előadásokat – melyekből napi kettőt volt– nagyobb célközönségnek szánva, egy nagyobb előadóban a 
302 kisdiák egyszerre hallgatta, míg a szemináriumokon 20-25 fős csoportokban vettek részt. Ez a 
gyakorlatban azt eredményezte, hogy 7 db egymással párhuzamosan zajló szemináriumot és az ezekhez 
szükséges helyet kellett minden nap két blokkban biztosítanunk. Az órák 45 percesek voltak, hogy ne 
legyenek túl megterhelők a gyerekek számára. 
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A diákoknak, azon kívül, hogy részt vettek az órákon és jól érezték magukat a szabadidős programokon, egy 
kisebb csoportos projektmunkával is kellett készülniük a héten, melyet az utolsó napon csapatonként 
bemutatták egymásnak a diplomaosztó ünnepség keretében. A projektmunka, a prezentáció az egyetemi 
tudományos élet szerves része, mely amellett, hogy izgalmas feladat, kihívást is jelent, tehát jó motivációt 
adott a gyerekeknek. 
 
Az utolsó nap egy képletes bizonyítványosztással zárult, ahol a diákok egy kis tanúsítványt kaptak arról, 
hogy valóban részt vettek a Gyerekegyetemen, amivel büszkélkedhetnek a jövőben.  
 
A programnak volt egy kabalafigurája is, egy bagoly, melyet Orosz László tanár úr személyesített meg. A 
Bagoly résztvett az előadásokon, bemutatta az előadót és a témát, illetve irányította a kérdés-feleleteket az 
előadás végén.  
A program részletei a www.gyerekegyetem.bme.hu honlapon voltak folyamatosan követhetők. A 
gyerekegyetem facebook oldalán, a szülők is megoszthatták véleményüket. 
 
Csoportbeosztás: A tudományok iránti érdeklődés felkeltését célozta az az elképzelés is, hogy az egyes 
csoportokat, melyet korosztályok szerint alakítottunk ki, a görög betűkről nevezzük el és az egyetem 
hagyományainak megfelelően tanköröknek hívjunk. Az egyes tanköröknek a Q és az I épületben 
alakítottunk ki egy-egy „főhadiszállást”, ahol reggelente gyülekeztek a gyerekek, illetve az órák és 
programok közötti szünetekben is oda tértek vissza. Ez alapján az alábbi tankör elnevezések alakultak ki: 
 
 

név terem 

Szigma QBF8 

Éta QBF9 

Ró QBF12 

Delta QBF13 

Lambda QAF14 

Epszilon QAF15 

Béta QAF16 

Nű QBF10 

Pí QBF11 

Gamma QBF14 

Théta IB025 

Tau IB026 

Fí IB027 

Mű IE007 

 
Előadások: A megtartott előadások az alábbiak voltak: 
 

Előadás címe Terem Előadó 

Mágikus fizika I. Q-I Härtlein Károly 

Irány a jövő! Q-I Galántai Zoltán 

Hogyan születik a kép? Q-I Légrády Dávid 

1061 nap a Föld körül, avagy a Masat-1 története Q-I Horváth Gyula 

Városi közlekedés régen és ma Q-I Bodrogi Bence 

Ne féljünk a kísérletektől! CH.Max Wagner Ödön 

Rend és rendezetlenség határán Q-I Tasnádi Tamás 

Milyen ügyek a pénzügyek? Q-I Andor György 

Mágikus fizika II. F29 Härtlein Károly 
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Szemináriumok: A szemináriumokat két csoportba soroltuk, attól függően, hogy mely korosztálynak (alsó 
tagozat vagy felső tagozat) tűnt megfelelőbbnek. 
 

Alsóbb osztályos csoportok (2-4.oszt.) 
     

        Csoport 1-7 Szigma Éta Ró Delta Lambda Epszilon Béta 

hétfő 11:00 SZ 1 SZ 2 SZ 3 SZ 4 SZ 5 SZ 6 SZ 7 

hétfő 15:15 SZ 2 SZ 3 SZ 4 SZ 5 SZ 6 SZ 7 SZ 1 

kedd 15:15 SZ 3 SZ 4 SZ 5 SZ 6 SZ 7 SZ 1 SZ 2 

szerda 10:00 NI NI NI NI NI NI NI 

szerda 15:15 SZ 4 SZ 5 SZ 6 SZ 7 SZ 1 SZ 2 SZ 3 

csütörtök 11:00 SZ 5 SZ 6 SZ 7 SZ 1 SZ 2 SZ 3 SZ 4 

péntek 11:00 SZ 6 SZ 7 SZ 1 SZ 2 SZ 3 SZ 4 SZ 5 

 

SZ 1 Kids' Lab Kölyöklabor, BASF Ch.308 

SZ 2 Csak nézek és röpködök - Quadrokopter bemutató Q.B119 

SZ 3 Villámok közelről V1.NF 

SZ 4 Nao, a segítő robot tankör terem 

SZ 5 Hidas trükkök I.B019 

SZ 6 Mire jó a Kinect? D.505 

SZ 7 Hol lakik a Bagoly? Könyvtár 

NI Programozzunk robotot!, National Instruments HSZK 

 
 
 
Felsőbb osztályos csoportok (5-8.oszt.) 

    

        Csoport 8-14 Nű Pí Gamma Théta Tau Fí Mű 

hétfő 10:00 SZ 8 SZ 9 SZ 10 SZ 11 SZ 12 SZ 13 SZ 14 

hétfő 14:15 SZ 9 SZ 10 SZ 11 SZ 12 SZ 13 SZ 14 SZ 8 

kedd 10:00 MS MS MS MS MS MS MS 

szerda 11:00 SZ 11 SZ 12 SZ 13 SZ 14 SZ 8 BB SZ 10 

szerda 14:15 NI NI NI NI NI NI NI 

csütörtök 10:00 SZ 12 SZ 13 SZ 14 SZ 8 SZ 9 SZ 10 BB 

péntek 10:00 SZ 13 SZ 14 SZ 8 SZ 9 SZ 10 SZ 11 SZ 12 

 

SZ 8 Irány a múlt! Avagy a Google előtti keresés K.fszt.17 - Levéltár 

SZ 9 Különleges és intelligens anyagok Ch.205 

SZ 10 Hangok a hasadban R.213 

SZ 11 Ördöglakatok I.B140 

SZ 12 Mitől is okos az okostelefon? Q.B237 

SZ 13 Milyen vastag a hajszál és hogyan lehet megmérni? D.532 

SZ 14 Vegy-vadászat Ch.209 

NI Programozzunk robotot!, National Instruments HSZK 

MS Játékfejlesztés labor, Microsoft HSZK 

BB Internetes biztonság, Balabit tankör terem 
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Szabadidő: A szabadidős tevékenységek között volt egy játékos csapatverseny az Audi Hungária Kft. 
szervezésében, egy játékos logikai feladatokat tartalmazó akadályverseny A Matematika Összeköt Egyesület 
szervezésében, illetve a csoportvezetők által szervezett ügyességi játékok. A gyerekek e mellett logikai 
feladatokat is megoldhattak, amivel értékes nyereményeket lehetett nyerni. 
 
Projektfeladat: A projektfeladat során az egyes csoportoknak azt kellett átgondolniuk, hogy milyen 
terméket szeretnének kifejleszteni, ha nagyok lesznek. Az így kitalált ötleteket rajzos illusztrációkkal ellátott 
5 perces prezentációban kellett ismertetni a diplomaosztó keretében. 
A diplomaosztó műsorát elő közvetítés keretében az érdeklődő szülők a szomszéd épületben követhették 
nyomon, számukra is emlékezetes élményt nyújtva. 
 
A szervező gárda minden nap a diákok távozása után kiértékelte az aznapi tapasztalatokat, illetve átbeszélte 
a következő nap várható eseményeit. 
 
Finanszírozás: A résztvevők 10.000 Ft részvételi díjat fizettek, mely fedezte az étkezés (tízórai, ebéd, 
uzsonna), valamint a gyerekeknek a regisztrációkor átadott ajándékcsomag (melynek része volt egy táska, 
egy póló, egy kitűző, egy külön erre a rendezvényre nyomtatott füzet, írószer) valamint az emléklap 
költségeit. A hátrányos helyzetű gyermekek számára kérelem alapján kedvezményt biztosítottunk. 
A program további költségét, a gyermekfelügyelők és segítők díját, az egyes előadásokhoz szükséges 
anyagköltségeket, a videó- és képdokumentáció elkészítését támogatásokból finanszíroztuk. 
 
Disszemináció: A programra még áprilisban egy sajtótájékoztató keretében hívtuk fel a figyelmet, majd a 

lebonyolítás közben számos média (nyomtatott és elektronikus) számolt be róla. Az országos tévécsatornák 

is készítettek vágóképeket és a tudósítások előkelő helyen szerepeltek a hírműsoraikban. A szervezők 

gondoskodtak arról, hogy a program legfontosabb pillanatait fotók és videók örökítsék meg az utókornak.  

 

A program meghirdetését követően (szinte mindenfajta reklám nélkül) 3 nap alatt betelt a 300 fős keret.. A 
nagy érdeklődés miatt már a jövő évi programra is elindítottunk egy előregisztrációt, melyre kb. 3 hét alatt 
több mint 700 fő jelentkezett. 
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A Gyerekegyetem órarendje: 
 

 
2-4. osztály 5-8. osztály 2-4. osztály 5-8. osztály 2-4. osztály 5-8. osztály 2-4. osztály 5-8. osztály 2-4. osztály 5-8. osztály 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7:30-8:00 Érkezés, regisztálás         

8:00-9:00 Eligazítás Gyülekező Gyülekező Gyülekező Gyülekező 

9:00-9:45 
Hartlein Károly:  
Mágikus fizika 

Légrády Dávid:  
Hogyan születik a kép? 

Bodrogi Bence:  
Városi közlekedés régen és 

ma 

Tasnádi Tamás:  
Rend és rendezetlenség 

határán 

Hartlein Károly:  
Mágikus fizika II. 

10:00-10:45 
Szabadidős 

tev. 
Ismerkedés 

Szeminárium Akadályverseny 
Morgan 
Stanley 

támogatással 

Szeminárium 
Microsoft 

Szeminárium 
National 

Instruments 

Szabadidős 
tev. 

Körséta 

Szabadidős 
tev. 

Szeminárium 
Balabit 

Szabadidős 
tev. 

Szeminárium 

11:00-11:45 Szeminárium 
Szabadidős 

tev. 
Ismerkedés 

Szeminárium 
Szeminárium 

BASF 
Szabadidős 

tev. 
Szeminárium 

Szabadidős 
tev. 

12:00-13:15 Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd 

13:15-14:00 
Galántai Zoltán:  
Irány a jövő! 

Horváth Gyula:  
1061 nap a Föld körül, avagy a 

Masat-1 története 

Wagner Ödön:  
Ne féljünk a kísérletektől! 

Andor György:  
Milyen ügyek a pénzügyek? 

Projekt prezentáció, 
Diplomaosztó 

14:15-15:00 
Szabadidős 

tev. 
Audi 

Szeminárium 
Szabadidős 

tev. 
Körséta 

Akadályverseny 
Morgan 
Stanley 

támogatással 

Szabadidős 
tev. Szeminárium 

National 
Instruments 

Projekt 
feladat 

Projekt 
feladat 

15:15-16:00 Szeminárium 
Szabadidős 

tev. 
Audi 

Szeminárium Szeminárium 

16:00-17:00 Szabadidős tev. / távozás Szabadidős tev. / távozás  Szabadidős tev. / távozás  Szabadidős tev. / távozás  Szabadidős tev. / távozás  
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Résztvevő gyermekek elégedettségi felmérése és kiértékelése 
 

A Gyerekegyetem elégedettségi kérdőívét 268 gyerekegyetemista töltötte ki. A kitöltés papíralapon, 

anonim módon történt a tábor utolsó napján. 

Célja a gyerekegyetem programjairól, a szervezésről, megvalósításról alkotott vélemény, és a folytatás iránti 

igény felmérése, megismerése volt. 

Szinte minden kérdés esetében előfordult, hogy arra a kérdésre néhány gyermek nem adott választ, vagy 

egyes, pl. osztályzattal értékelt kérdésekre többen két jegyet is megjelöltek. Ennek megfelelően a kapott 

válaszok száma egy-egy kérdés esetében nem egyezik meg a kitöltők számával, nem 268. 

 

Általános értékelés 
 

Összességében elmondhatjuk, hogy a kitöltött kérdőívek visszaigazolják azt a hangulatot, benyomást, 

amelyet a hét során szervezőként szereztünk. A gyerekek, a szülők, a környezet jelzéséiből, 

megnyilvánulásaiból már a rendezvény ideje alatt egyértelműen érezni lehetett az általános, várakozáson 

felüli elégedettséget, és azt, hogy a BME -nek sikerült egy maga nemében egyedülálló dolgot létrehozni. A 

kitöltött szülői és gyerek kérdőívek eredményei összhangban állnak egymással. 

A szervezők az egész hét folyamán személyesen jelen voltak, az érkezéstől a gyerekek hazameneteléig, 

minden programot, foglalkozást személyesen is meglátogattak. Sok szülővel, gyerekkel beszélgettek a tábor 

egy hete során.  Ezek a személyes tapasztalatok és az írásban kapott megjegyzések (szülők és gyerekek 

részéről egyaránt) azt igazolták, hogy a Gyerekegyetem messze többet jelentett, mint sok jó és érdekes 

program összessége. A résztvevőkre (nagyon sok esetben a kísérőikre) komoly hatást gyakoroltak a 

csoportvezető műegyetemisták, a műegyetemi oktatók, az egyetemi épületek, a laborok, a hatalmas előadó 

termek, a tantermek, vagyis a Műegyetem maga.  

Az osztályzatokkal értékelt, számszerűsíthető válaszok átlaga minden szempont szerint nagyon magas, (a 

legalacsonyabb is 4,7 körül van, ilyen nagyszámú mintából). Ennek ellenére a kérdések többségében nemek 

szerinti és korcsoportok szerinti bontásban is kiértékeltük a válaszokat. Természetesen nagy különbség 

nincs az eredményekben. Általánosságban azt lehet elmondani, hogy a fiatalabb korosztály tagjai többnyire 

egy picit pozitívabban értékelték a tábort. 
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A résztvevők által kitöltött kérdőív egyes kérdéseinek értékelése. 
 

A kitöltők adatai: 

 

Életkor Fő Lány Fiú 

7 2 1 1 

8 11 4 7 

9 34 13 21 

10 61 20 40 

11 26 9 16 

12 68 24 42 

13 36 9 27 

14 25 7 18 

15 4 1 3 

Átlag életkor 11,2 11,1 11,3 
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1. Most Te osztályozhatsz: gondold át, hogy összességében hányas érdemjegyet adnál a táborra. 

 

Osztályzat 
Összes 

diák 
Arány Lányok Fiúk 

7-10 éves 
diákok 

11-15 éves 
diákok 

1-es           

2-es           

3-as 5 2% 3 2   5 

4-es 48 18% 16 30 9 39 

5-ös 218 80% 68 148 98 119 

Átlag  4,79   4,75 4,81 4,87 4,69 

 

 
 

2. Kérlek, gondold át, hogy összességében hányas érdemjegyet adnál a csoportvezetőidnek! 
Arra gondolj, hogy mennyire tetszett az, ahogyan csoportvezetőként dolgoztak, mennyire 
végezték jól a munkájukat.  

 

Osztályzat 
Összes 

diák 
Arány Lányok Fiúk 

7-10 éves 
diákok 

11-15 éves 
diákok 

1-es 2 1%   1   2 

2-es   0%         

3-as 3 1%   3   3 

4-es 23 9% 8 15 4 19 

5-ös 238 89% 77 158 102 135 

átlag 4,86   4,9 4,86 4,96 4,79 
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Az első és a második kérdésekben öt osztályzat közül lehetett választani. A válaszadók közül többen ezt a 

lehetőséget kiegészítették csillagos ötössel, vagy tízes skálát készítettek és azon belül 10-re értékelték a 

tábor egészét és a csoportvezetők munkáját. Ez a nagyfokú elégedettség mind a diákok, mind a szülők 

szöveges megjegyzéseiben is visszaköszön. A csoportvezetők munkája, szerepe az egész rendezvény 

megvalósításában, sikerességében kulcs fontosságú volt.  

 

3. Melyik előadás volt a kedvenced? 

 

Erre a kérdésre maximum három előadást lehetett megnevezni, de nem volt kötelező. A válaszadók közül 9 

diák írta azt, hogy az összes előadás a kedvence volt. A többiek 1-2-3 előadást soroltak fel, az alábbi 

eloszlásban.  

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Jó eredménynek tekinthető, hogy minden előadás szerepel- ha különböző mértékben is- a kedvenc 

előadások listáján. 

4. Volt esetleg olyan előadás, ami nem tetszett annyira? 

 

Erre a kérdésre 117-en (44%) azt a választ adták, hogy nem volt ilyen előadás, vagy kihúzták, vagy üresen 

hagyták a válasz helyét. 
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1-es 2-es 3-as 4-es 5-ös

Csoportvezetők értékelése

Összes diák

lányok

fiúk

7-10 évesek

11-15 évesek

Előadás címe Szavazatszám Arány a kitöltők között 

1061 nap 41 15% 

Irány a jövő! 46 17% 

Hogyan születik a kép? 1 0% 

Ne féljünk a kísérletektől 41 15% 

Közlekedés régen és ma 7 3% 

Mágikus fizika 159 59% 

Milyen ügyek a pénzügyek? 54 20% 

Rend és rendezetlenség határán 1 0% 

Összes előadás 9 3% 
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5. Melyik szeminárium volt a kedvenced? 

 

Szeminárium címe Szavazatszám 

Hangok a hasadban 37 

Hidas trükkök 13 

Különleges és intelligens anyagok 18 

Mire jó a Kinect? 14 

Kölyöklabor (BASF) 20 

Játékfejlesztés, Microsoft 44 

Irány a múlt. Avagy a Google előtti keresés 4 

Nao, a segítő robot 44 

Programozzunk robotot! 50 

Mitől okos az okos telefon? 24 

Ördöglakatok  5 

Csak nézek és röpködök-Quadrokopter bemutató 18 

Vegy-vadászat 55 

Villámok közelről 29 

 
Erre a kérdésre is maximum három címet lehetett megadni. A szemináriumi foglalkozások nem voltak 

azonosak a kisebbek (2-4 osztályosok) és a nagyobbak (5-8 osztályosok) számára. Ennek megfelelően az 

egyes szemináriumukra adott szavazatszámok kisebbek, és nincs értelme összevetni a kérdőívet kitöltők 

számával. A foglalkozások egységesen magas színvonalát, sokszínűségét igazolja, hogy a 18 foglalkozás 

közül 14 szerepel a kedvencek listáján.  

A 4. és 5. kérdésre adott válaszok alapján szembetűnő –bizakodásra okot adó- a fizika és a kémia tárgyak 

iránti lelkesedés. A laborfoglalkozások, a kísérleti munka igazi élményt jelentettek a gyerekeknek. Ezeknek a 

foglalkozásoknak a szerepét a szülők is nagyra értékelték, és a tábor nagy értékének tartották.  

 

6. Volt-e esetleg olyan szeminárium, ami nem tetszett annyira? 

 
Erre a kérdésre 128-an (48%) válaszolták, hogy nem volt olyan szeminárium, vagy kihúzták, vagy üresen 

hagyták a válasz helyét. 
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7. Ha visszaemlékszel a táborra, hasznosnak ítéled meg az itt töltött időt? 

 

Lehetséges válaszok Összes diák Arány % Lányok Fiúk 
7-10 

évesek 
11-15 

évesek 

Nagyon hasznos volt 164 63 50 112 75 88 

Hasznos volt 80 31 26 54 23 57 

Kicsit hasznos volt 11 4 3 8 2 9 

Nem volt hasznos 3 1 3     3 

Nem tudom eldönteni 3 1 2 1 3   

 
A számok önmagukért beszélnek. A diákok több mint 90%-a hasznosnak ítélte meg a tábort. 

 

8. Ha visszaemlékszel a táborra, mennyire vagy elégedett a szabadidős időtöltésekkel? 

 

Lehetséges válaszok 
Össze
s diák 

Arány [%] Lányok Fiúk 
7-10 
évese
k 

11-15 
évese
k 

Nagyon jó volt a szabadidő 189 72% 65 119 80 108 

Jó volt a szabadidő, de nélküle is jól lettem volna 51 19% 14 37 14 36 

Nem kellett volna ennyi szabadidő 6 2%   5 2 3 

Egyáltalán nem kellett volna szabadidő 2 1%   2 1 1 

Nem tudom eldönteni 14 5% 5 9 5 9 
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9. Ha visszaemlékszel az Akadályversenyre, mennyire vagy elégedett vele? 

 
Az akadályversenyt a Matematika Összeköt Egyesület szervezte, tartotta a Gyerekegyetem résztvevői 

számára. Az akadályokat különböző nehézségű matematikai, logikai feladatok jelentették. Ezt a lényegében 

matematika versenyt a kitöltők 60%-a nagyon jónak, jónak ítélte.  

 

Lehetséges válaszok 
Összes 
diák 

Arány 
[%] 

Lányok Fiúk 
7-10 
évesek 

11-15 
évesek 

Nagyon jó volt 84 32% 30 53 49 35 

Valamelyest jó volt 74 29% 22 51 30 43 

Tetszett is, meg nem is 55 21% 18 36 18 37 

Inkább nem tetszett 28 11% 10 18 2 26 

Egyáltalán nem tetszett 18 7% 4 11 4 14 

 

 

 

 

 

10. Ha jövőre újra lenne Gyerekegyetem, ismét eljönnél? 

 

Lehetséges válaszok Összes diák Arány [%] Lányok Fiúk 
7-10 
évesek 

11-15 
évesek 

Igen 227 88% 75 147 92 132 

Nem 5 2% 3 2   5 

Nem tudom 27 10% 6 20 10 17 
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11. Ajánlanád a gyerekegyetemet barátaidnak, osztálytársaidnak, hogy később ők is részt 
vegyenek? 

 

Lehetséges válaszok Összes diák Arány [%] Lányok Fiúk 
7-10 
évesek 

11-15 
évesek 

Igen 230 87% 74 152 97 131 

Nem 11 4% 2 8   10 

Nem tudom 22 8% 9 12 6 16 

 

12. Megjegyzések: 
Erre a kérdésre közel 130 diák írt valamit. A válaszok jelentős része dicséret, de persze fogalmaztak meg a 

diákok kritikát is, javaslatokat a folytatásra vonatkozóan. A megjegyzések lényegét az alábbi csoportokban 

ismertetjük:  

• A tábor egészére vonatkozóan a dicsérő megjegyzések: jó volt; nagyon tetszett; szuper; 

lemásolhatatlan; jól van kitalálva, sokat lehetett tanulni belőle; ennél jobb már nem is lehetett 

volna; legyen sok-sok ilyen tábor; kár, hogy jövőre már betelt a jelentkezési lista; olyan jó volt, 

nagyon örülök, hogy itt lehettem; nagyon jó volt, de viszont lehetett volna viccesebb; nagyon jó volt 

a tábor, új ismeretségeket és új barátokat és jó kapcsolatokat éltem át a táborban; nagyon tetszett 

a tábor, jövőre is szeretnék jönni 

• Szervezésre: Nagyon jók voltak a szervezők. 

• A csoportvezetőkre: szimpatikusak voltak a társak, tankörvezetők, rettentő jó volt a tábor; az is 

tetszett, hogy ilyen jó felügyelőket kaptunk, akik vigyáztak ránk; a tankörvezetők fantasztikusak 

voltak; nagyon kedvesek, rendesek, viccesek voltak a tankörvezetők; kedvesek a felügyelők 

• Előadásokra, szakmai programokra: Szimpatikusak voltak a tanárok; nagyon jók voltak a 

programok; nagyon tetszettek a szemináriumok, meg a fizikások; nagyon érdekes előadások voltak; 

nagyon jó volt, érdekes, ismeretterjesztő volt; a kémia nagyon tetszett; lehetett volna több fizika, 

kémia; főleg azok a foglalkozások tetszettek, ahol mi is kísérletezhettünk; 

• BME: jó volt betekintést nyerni az egyetem világába, épületek, tantermek. 

• Egyéb: sok gyerek emelte ki, hogy barátokat szerzett, ismeretségeket kötött, feltétlenül jönni 

szeretne 

Kritikai megjegyzések: 
 
Többen javasolták az előadások bontását korcsoportok szerint. A tábor során a szervezők is érzékelték azt, 

hogy ilyen nagy korkülönbség mellett nagyon nehéz mindenki számára érdekeset és hasznosat mondani, 

mutatni. 

Akadtak olyanok is, akik túl sűrűnek tartották a programot.  A szervezőknek is volt olyan érzése, hogy 

nagyon feszített volt a program.  

Páran kifogásolták, hogy túl sokat kellett sétálni a helyszínek között. 

Néhányan tettek megjegyzést a kosztra, annak mennyiségére. 
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Szülői elégedettség felmérés és kiértékelés 
Általános információk 
A Gyerekegyetem Szülői elégedettségi kérdőívét megközelítőleg 285 főnek küldtük ki e-mailben (300 

gyermek szülőjének, több testvérpár is részt vett a Gyerekegyetemen). Az online kérdőívet másfél hét alatt 

195 fő töltötte ki. A kérdőív célja a Gyerekegyetemről kialakult kép megismerése, a résztvevő gyermekek 

szüleinek általános elégedettségének felmérése. 

Alapvető leíró statisztikai mutatók 
A kérdőívet kitöltők száma (n): 195 fő. A kitöltői válaszok alapján a kérdőívet 139 fiú és 56 lány szülője 

töltötte ki. A kérdőívet kitöltő szülők gyermekei közül 87 kisgyermek alsós korosztályú (1-4. osztály, 7-10 

év), 108 felsős korosztályú (5-8. osztály, 11-15 év).  

További mutatókat a kérdőívben a skálázott kérdések vizsgálatával kereshetünk. A skálázott kérdések 

összesítésére szolgáló táblázat az N = minta elemszámait, kitöltők számát mutatja, és a válaszok értékei 

alapján kiszámított Mean = átlagot. A kérdéscsoportban a skála: 1 – minden kérdés esetén a legnegatívabb 

értéket, 5 – minden kérdés esetén a legpozitívabb értéket jelöli. Az egyes kérdések részletesebb kiértékelése 

az egyes kérdések önálló értékelésénél található. A kérdőív Google Form alkalmazással készült, kiértékelése 

SPSS és Excel programokkal történt. 

 

  N 
(kitöltő) 

Mean 
(átlag) 

3. Mennyire találta hasznosnak 
a gyermekeknek kiadott 
tájékoztató anyagokat? 

195 4,72 

4. Ön szerint mennyire voltak 
érdekesek, figyelemfelkeltők az 
egyes előadások, 
szemináriumok címei? 

195 4,57 

6. Meglátása szerint a 
Gyerekegyetem mennyire 
bizonyult hasznos szünidei 
időtöltésnek? 

195 4,85 

7. Meglátása szerint a 
Gyerekegyetem mennyiben 
szolgálta gyermeke fejlődését? 

195 4,76 

8. Meglátása szerint a 
Gyerekegyetem mennyiben 
támogatta gyermeke tudomány 
iránti érdeklődését? 

195 4,78 

10. Megítélése alapján 
gyermeke mennyire volt 
elégedett a 
Gyerekegyetemmel? 

195 4,72 

 

 

11. Gyermeke milyen mértékben 
mesélt Gyerekegyetemi 
élményeiről otthon, egy-egy nap 
végén? 

195 4,45 

12. Ön mennyire volt elégedett a 
csoportokat vezető egyetemisták 
munkájával? 

195 4,75 

13. Ön mennyire volt elégedett a 
Gyerekegyetem időtartama alatti 
információ-átadással? 

195 4,78 

14. Összességében Ön mennyire 
volt elégedett a 
Gyerekegyetemmel? 

195 4,84 

20. Összességében mennyire 
voltak elégedett a 
Gyerekegyetem időtartama alatti 
étkeztetéssel? 

195 4,22 

21. Összességében mennyire 
voltak elégedett a 
Gyerekegyetem helyszínével, a 
programok elhelyezésével? 

195 4,79 

Kérem írja be gyermeke számmal 
jelzett életkorát! 

195 11,10 

 
  



20 
 

A kérdőív egyes kérdéseinek átfogóbb értékelése  

0. A Gyerekegyetem legnagyobb örömünkre hatalmas érdeklődést váltott ki szülőkből, 
gyerekekből egyaránt. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy 300 nyitott helyünk azonnal betelt, és 
később 300 további jelentkező szeretett volna csatlakozni a táborhoz. Ön milyen csatornán 
értesült a Gyerekegyetemről?  

 

 

A kérdésre érkezett válaszok alapján a legtöbben (a kitöltők 37,4%-a) BME-n dolgozó ismerőstől szerzett 

tudomást a BME Gyerekegyetemről. További 20.5% BME dolgozói hírlevélből értesült a Gyerekegyetem 

híréről. A válaszadók 26.2%-a egyéb (Other) forrásból hallott a Gyerekegyetemről – ebben az esetben arra 

kértük a válaszadókat, hogy az erre létrehozott szövegdobozban részletezzék információforrásukat. A 

beérkezett válaszok az alábbi listában olvashatók.   

Egyéb (Other) válaszok (51 válasz, 26,2%): 

támogató cégnél 
iskolai szülői levelezés 
támogató cégnél 
nyugdíjas matematika tanár aki kapta a BME hírlevelét 
Ismerőstől 
lakóhelyi levelezőlistáról 
ELTE mathstaff kör email 
oktatásban dolgozó családtag ajánlotta 
osztálytársaktól 
osztálytársaktól 
tanító nénitől, ő pedig BME-n dolgozó ismerősétől 
tanító néni, ő pedig BME-n dolgozó ismerősétől 
Iskolai hírlevél 
Gyermekem tanárától. 
Iskolai hírlevélből 
iskolában az osztályfőnöktől 
Pósa Lajostól 
ismerőstől emailben 
ismerőstől emailben 
osztálytárstól 
Edupress hírek 
iskolai köremailből (Bálint Márton Iskola, Törökbálint) 
egy baráttól 
Ismerőstől, aki BME-s ismerőstől kapta az információt 

BME dolgozói hírlevélből 40 20.5% 

BME-n dolgozó ismerőstől 73 37.4% 

A Gyerekegyetem honlapjáról 7 3.6% 

A Gyerekegyetemről szóló 
sajtóanyagból (újságcikk, rövid 
hír, stb.) 

6 3.1% 

Közösségi oldalról (pl. 
Facebook) 

18 9.2% 

Other 51 26.2% 
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iskola 
ismerőstől 
iskolai tanárnéni emiljéből 
Barátok 
Barátok 
egy osztálytárs szülőjétől 
egy másik szülőtől 
szülőtől 
ELTE-n dolgozó barátunktól 
Ismerőstől szóban 
Fizinfó hírlevél 
osztálytárstól 
osztálytárstól 
szülői kör e-mail 
BASF, mint támogatótól 
ismerős küldte emailben 
baráttól emailben 
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szakmódszertani Csoport 
jelenlegi iskolánk osztályfőnökétől 
iskolai hírlevélből 
Ismerős,osztálytárs 
Nagycsaládos szervezetunktol 
Nagycsaládos egyesuletunktol 
Nagycsaládos egyesuletunktol 
Ismerőstől  
Rokon 
 

1. A nyári szünet sok szülő számára nehézségeket okoz a gyermekek felügyeletének 
megszervezése miatt. Önnek segítségére volt a Gyerekegyetem gyermekfelügyeleti 
szempontból? 

 

Igen, segítséget jelentett 100 51.3% 

Nem segítségként tekintek a 
táborra, mert meg tudtam 
volna oldani máshogy a 
felügyeletet 

93 47.7% 

Nem volt segítségemre 1 0.5% 

Other 1 0.5% 

 

A válaszadók több mint felének (100 fő, 51,3%) segítséget jelentett a Gyerekegyetem gyermekfelügyeleti 

szempontból, ám a kitöltők közel fele nem segítségként tekintett a táborra.  
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2. A Gyerekegyetem két héttel az iskolai nyári szünet kezdete után került megrendezésre. A 
tábor időpontja mennyire volt megfelelő az Ön családjának? 

 
 

 

 

 

 

 

A kitöltők jelentős részének megfelelő volt a tábor időpontja. Azon kitöltőket, kiknek nem volt megfelelő a 

Gyerekegyetem időpontja, egy opcionális kérdéshez irányítottuk (2. a)), melyben kifejthették véleményüket 

arról, hogy mikor lenne szerintük legalkalmasabb a tábor időpontja.  

2. a) Amennyiben az előző kérdésre a "Teljesen megfelelő volt" opciót jelölte, ugorjon a 3. 
kérdésre! Amennyiben az előző kérdésre "Többnyire megfelelő volt" vagy "Nem volt megfelelő" 
választ jelölt, kérem válaszoljon a következő kérdésre: Ön szerint mely időpont lenne 
megfelelő gyermeke, családja szempontjából a Gyerekegyetem megrendezésére? 
 

A kérdésre a következő válaszok érkeztek:  

„Nekünk közvetlenül az iskola vége utáni hét lett volna jobb, de így is megoldottuk, hogy ráérjen. Talán az 

időjárás szempontjából is jobb lett volna akkor, mert évek óta kifejezetten esős szokott lenni az iskola utáni 

első hét.” 

„Nyár közepe.” 

„Ez is jó, ill. lehet korábban.” 

„Közvetlenül a nyári szünet eleje.” 

„Az iskolat utáni első-második hét.” 

„Ha több időpont lett volna, lehet, hogy másikat választunk, amikor a másik gyereknek is van programja. 

Így ehhez igazodtunk.” 

„Az időpont miatt egy másik tábort (gyerekvasutas) később kezdtünk. Jó lenne előre tudni és ha lenne 

választási lehetőség. Egyébként jónak találom az iskola utáni és előtti (aug. végi időpontot is).” 

  

Teljesen megfelelő volt 188 96.4% 

Többnyire megfelelő volt 6 3.1% 

Nem volt megfelelő 1 0.5% 
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3. Mennyire találta hasznosnak a gyermekeknek kiadott tájékoztató anyagokat? 

 
Egyáltalán nem voltak 
hasznosak: 1 

 
0 

 
0% 

2 1 0.5% 

3 5 2.6% 

4 41 21% 

Nagyon hasznosak voltak: 5 148 75.9% 

 

 

 

A skála típusú (osztályozó) kérdésre adott válaszok alapján a gyermekeknek kiadott tájékoztató anyagok 

hasznosságát a szülők átlagosan 4,72 értékűre értékelték egy ötfokozatú skálán.  

4. Ön szerint mennyire voltak érdekesek, figyelemfelkeltők az egyes előadások, szemináriumok 
címei? 

Egyáltalán nem voltak 
 érdekesek: 1 

 
0 

 
0% 

2 1 0.5% 

3 18 9.2% 

4 45 23.1% 

Nagyon érdekesek voltak: 5 131 67.2% 

 

 

 

A skála típusú (osztályozó) kérdésre adott válaszok alapján a Gyerekegyetem előadásainak, 

szemináriumainak címe átlagosan 4,57 értékben volt figyelemfelkeltő, érdekes egy ötfokozatú skálán.  

  

Értékelés számjeggyel (1- Egyáltalán nem voltak 
hasznosak; 5- Nagyon hasznosak voltak) 

Értékelés számjeggyel (1- Egyáltalán nem voltak 
érdekesek (…) ; 5- Nagyon érdekesek) 

A válaszok értékének átlaga 

 4,72. 

A válaszok értékének átlaga:  

4,57. 
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5. Megítélése alapján gyermekére melyik jellemző volt általánosságban érvényes a 
Gyerekegyetem egyes napjai után? 

 

Az 5. kérdés esetében több válasz is megjelölhető volt. A beérkezett válaszok alapján általánosságban 

élénkség, vidámság és érdeklődés, tenni akarás jellemezte a gyermekeket a Gyerekegyetem egyes napjai 

után. A megadott válaszok mellett lehetőség volt egyéb (Other) válasz megjelölésére is; ebben az esetben a 

kitöltőknek lehetőségük nyílt saját válaszok beírására. A beérkezett válaszok a következő listában 

olvashatók.  

Egyéb (Other) válaszok (33 válasz, 16,9%): 

elégedettség 

Lelkesedés, izgatottság  

Itthon készített egy elektromágnest.   

Rendkívül kommunikatív lett 

Testvéréhez hasonlóan rengeteget mesélt 

Testvéréhez hasonlóan rengeteget mesélt  

de fáradság is a meleg miatt   

de fáradtság is a meleg miatt 

Boldog és fáradt 

egészséges fáradtság 

Boldog és fáradt 

Kifáradt, de nagyon vidám volt  

nap végén fáradtság 

új helyzetek, ismeretlen emberek miatti 

aggódás 

el is fáradt 

várakozásteliség a következő előadások iránt 

lelkesedés 

lelkesedés 

elfáradt, mivel még egy órát utazott haza a 

melegben 

lelkes kimerültség 

némi fáradtság is 

nyitottabb kommunikáció, büszkeség, 

önállóság 

élményekkel teli nagyon fáradt 

elfáradt de tele élménnyel 

a hét elején fáradtabb, a hét végén vidám, 

élénk 

Csalódottság 

beszédesség 

a tábor végérd 

a tábor végére azért kicsit elfáradt 

és mesélt és mesélt, és várta a holnapot :) 

büszkeség, sok beszéd 

fáradtság a rengeteg élménytől 

A szemináriumok és előadások lelkesítették de 

a tanköri közösség nagyon visszavett a 

lelkesedéséből 

Élénkség, vidámság 136 69.7% 

Érdeklődés, tenni 
akarás 

145 74.4% 

Levertség, fáradtság 6 3.1% 

Zavarodottság, félelem 0 0% 

Other (Egyéb) 33 16.9% 
Az egyes jellemzők előfordulása számszerűsítve (darabszám). A válaszadás 

során több válaszlehetőség megjelölésére volt lehetőség.  
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6. Meglátása szerint a Gyerekegyetem mennyire bizonyult hasznos szünidei időtöltésnek?  
 
Egyáltalán nem volt hasznos:         1            0         0% 

          2            1      0.5% 
        3     0         0% 

        4          26    13.3% 
Nagyon hasznosnak bizonyult:       5        168   86.2% 
 

	

	

	

A beérkezett válaszok alapján egy ötfokozatú skálán átlagosan 4,85 értékben bizonyult hasznos szünidei 

időtöltésnek a Gyerekegyetem.  

7. Meglátása szerint a Gyerekegyetem mennyiben szolgálta gyermeke fejlődését? 
 

Egyáltalán nem szolgálta: 1 0 0%

2 1 0.5%

3 4 2.1%

4 36 18.5%

Nagyban szolgálta: 5 154 79%

 

 

A beérkezett válaszok alapján egy ötfokozatú skálán átlagosan 4,76 értékben szolgálta a megkérdezett 

szülők gyermekeinek fejlődését a Gyerekegyetem.  
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Értékelés számjeggyel (1- Egyáltalán nem volt hasznos; 5- 
Nagyon hasznosnak bizonyult) 

Értékelés számjeggyel (1- Egyáltalán nem szolgálta; 5- 
Nagyban szolgálta, segítette) 

 

A válaszok értékének átlaga:  

4,85. 

A válaszok értékének átlaga:  

4,76. 
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8. Meglátása szerint a Gyerekegyetem mennyiben támogatta gyermeke tudomány iránti 
érdeklődését?  

	

A beérkezett válaszok alapján egy ötfokozatú skálán átlagosan 4,78 értékben támogatta a megkérdezett 

szülők gyermekeinek tudomány iránti érdeklődését.  

Korosztály szerinti lebontásban az 1-4. osztályosok szülei átlagosan 4,79 értéket, míg a nagyobb 

korosztályos 5-8. osztályosok szülei átlagosan 4,77 értéket adtak a tudományos érdeklődés felkeltésének 

kérdésére.  

9. Hogyan látja gyermeke szociális kapcsolatait a Gyerekegyetem időtartama alatt: talált új 
barátokat a táborban? 

 

 

 

 

 

 

A válaszadók jelentős hányada (148 fő) úgy ítélte meg, hogy gyermeke új barátságokat kötött a 

Gyerekegyetem időtartama alatt.  

10. Megítélése alapján gyermeke mennyire volt elégedett a Gyerekegyetemmel?  
 

 

 

Egyáltalán nem támogatta: 1 0 0% 

2 1 0.5% 

3 1 0.5% 

4 37 19% 

Nagyban támogatta: 5 156 80% 

Igen 148 75.9% 

Nem 23 11.8% 

Nem tudom 24 12.3% 

Egyáltalán nem volt elégedett: 1 0 0% 

2 1 0.5% 

3 4 2.1% 

4 43 22.1% 

Nagyon elégedett volt: 5 147 75.4% 

A válaszok értékének átlaga:  

4,78. 

A válaszok értékének átlaga:  

4,72. 

Értékelés számjeggyel (1- Egyáltalán nem támogatta; 5- 
Nagyban támogatta, segítette) 
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Értékelés számjeggyel (1- Egyáltalán nem volt elégedett; 5- 
Nagyon elégedett volt) 
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A beérkezett válaszok alapján egy ötfokozatú skálán átlagosan 4,72 értékűre értékelik a Gyerekegyetemet a 

résztvevők szüleik benyomása alapján. Korosztály szerinti lebontásban nem találunk nagy eltérést: a 

fiatalabb, 1-4.osztályos korosztály szülői elégedettsége átlagosan 4,73 értékű, míg az idősebb korosztályé 

4,71 átlagos értéket mutat.  

11. Gyermeke milyen mértékben mesélt Gyerekegyetemi élményeiről otthon, egy-egy nap 
végén? 

 

A megkérdezett szülők válaszai alapján a gyermekek jelentős része sokat mesélt egy-egy nap végén a 

Gyerekegyetemes élményeikről.  

12. Ön mennyire volt elégedett a csoportokat vezető egyetemisták munkájával? 

 

 

A válaszok alapján a csoportvezetők munkája átlagosan 4,75-ös értéket kapott.  

  

Egyáltalán nem mesélt a 
Gyerekegyetemről otthon: 1 

 
0 

 
0% 

2 3 1.5% 

3 24 12.3% 

4 50 25.6% 

Sokat mesélt a Gy.egyetemmel 
kapcsolatos élményeiről : 5 

 
118 

 
60.5% 

Egyáltalán nem voltam 
elégedett: 1 

 
0 

 
    0% 

2 1 0.5% 

3 4 2.1% 

4 37 19% 

Nagyon elégedett voltam: 5 153 78.5% 
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Értékelés számjeggyel (1- Egyáltalán nem mesélt a 
Gyerekegyetemről otthon; 5- Sokat mesélt a 

Gyegyetemmel kapcsolatos élményeiről) 

Értékelés számjeggyel (1- Egyáltalán nem voltam 
elégedett; 5 – Nagyon elégedett voltam) 

A válaszok értékének átlaga:  

4,45. 

A válaszok értékének átlaga: 

4,75. 
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13. Ön mennyire volt elégedett a Gyerekegyetem időtartama alatti információ-átadással? 

 

A válaszok alapján a Gyerekegyetem alatti információ-átadás minősége 4,78-ra értékelhető, ötfokozatú 

skálán.  

14. Összességében Ön mennyire volt elégedett a Gyerekegyetemmel? 

 

Az elégedettség átlaga 4,84 a megkérdezettek szerint.  

15. Amennyiben jövőre is megrendezésre kerülne a Gyerekegyetem, ismét beíratná 
gyermekét? 

 

 

 

 

A megkérdezett szülők 99.5%-a jövőre is szívesen beíratná 

gyermekét a Gyerekegyetem programjaira.  

  

Egyáltalán nem voltam elégedett: 
1 

 
0 

 
0% 

2 0 0% 

3 2 1% 

4 38 19.5% 

Nagyon elégedett voltam: 5 155 79.5% 

Egyáltalán nem voltam 
elégedett: 1 

0 0% 

2 1 0.5% 

3 1 0.5% 

4 27 13.8% 

Nagyon elégedett voltam: 5 166 85.1% 

Igen 194 99.5% 

Nem 1 0.5% 

Nem tudom eldönteni 0 0% 

Értékelés számjeggyel (1- Egyáltalán nem voltam 
elégedett; 5 – Nagyon elégedett voltam) 

 

A válaszok értékének átlaga: 

4,78. 

A válaszok értékének átlaga: 

4,84. 

Értékelés számjeggyel (1- Egyáltalán nem voltam 
elégedett; 5 – Nagyon elégedett voltam) 
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16. Amennyiben jövőre is megrendezésre kerülne a Gyerekegyetem, ajánlaná gyermekes 
barátainak, ismerőseinek? 

 

 

 

A megkérdezettek 99%-a ajánlaná a Gyerekegyetem gyermekes barátaiknak, ismerőseiknek.  

17. Kérem jelölje be, hogy milyennek ítélte meg a Gyerekegyetem idei részvételi díját! 

 

 

 

A megkérdezettek közel fele szerint a jelenlegi részvételi díj alacsony. Kisebb hányad szerin a részvételi díj 

közepes, nagyobb hányad szerint pedig nagyon alacsony.  

18. Amennyiben a Gyerekegyetem nem táborszerűen lett volna megrendezve, hanem délelőtt 
is, délután is külön be kellett volna kísérnie egy-egy programra gyermekét, beíratta volna a 
táborba? 

 

 

 

A megkérdezettek fele szívesen hozta volna gyermekét nem táborszerű időbeosztású programsorozatra.  

  

Igen 193 99% 

Nem 1 0.5% 

Nem tudom eldönteni 1 0.5% 

Nagyon alacsony 64 32.8% 

Alacsony 96 49.2% 

Közepes 35 17.9% 

Magas 0 0% 

Nagyon magas 0 0% 

Igen 44 22.6% 

Nem 100 51.3% 

Nem tudom 51 26.2% 
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19. A Gyerekegyetem szervezői szeptembertől havi rendszerességű, gyermekeknek szóló 
tudományos-ismeretterjesztő előadások szervezésén gondolkodnak. Amennyiben létrejönne 
egy ilyen programsorozat, ajánlaná gyermekének? 

 

 

 

 

A megkérdezettek 95,9%-a szívesen ajánlana gyermekének egy, a Gyerekegyetemhez hasonló, de tanítási 

időben zajló programsorozatot.  

20. Összességében mennyire voltak elégedett a Gyerekegyetem időtartama alatti étkeztetéssel? 
 

Nagyon elégedetlen voltam.: 1 0 0% 

2 4 2.1% 

3 27 13.8% 

4 86 44.1% 

Nagyon elégedett voltam. : 5 78 40% 

 

A Gyerekegyetem időtartama alatt adott ételek minőségét egy ötfokozatú értékelő skálán 4,22-es átlag 

értékre osztályozta a 195 kitöltő.  

21. Összességében mennyire voltak elégedett a Gyerekegyetem helyszínével, a programok 
elhelyezésével? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kitöltők átlagosan 4,79-re értékelték a Gyerekegyetem időtartama alatti helyszíneket.  

Igen 187 95.9% 

Nem 1 0.5% 

Nem tudom 7 3.6% 

Nagyon elégedetlen voltam.: 

1 

0 0% 

2 0 0% 

3 3 1.5% 

4 34 17.4% 

Nagyon elégedett voltam. : 5 158 81% 
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Értékelés számjeggyel (1- Nagyon elégedetlen voltam; 5 – 
Nagyon elégedett voltam) 

Értékelés számjeggyel (1- Nagyon elégedetlen voltam; 5 – 
Nagyon elégedett voltam) 
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A válaszok értékének átlaga: 

4,22. 

A válaszok értékének átlaga:  

4,79. 
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Egyéb meglátásait, észrevételeit szívesen fogadjuk: az alábbi szövegdobozban lehetősége van 
arra, hogy hosszabban fejtse ki véleményét. Minden észrevétel nagyon fontos a számunkra! 
 

Az utolsó kérdés opcionális volt: itt a kitöltők szabadon írhatták le véleményüket a Gyerekegyetemmel 

kapcsolatban. Az 1. sz. melléklet tartalmazza ezeket a megjegyzéseket, írásokat.  

A lényeges kérdések válaszainak eloszlása korosztályonként 
 

Az alábbiakban megvizsgáltuk, hogy a lényeges (7., 8., 18.) kérdések válaszaiban megfigyelhető-e 

korosztályonkénti jellemző. Az eloszlások alapján megállapítható, hogy a válaszokban nincsen 

korosztályonkénti lényeges eltérés. 

 

A 7. kérdés válaszainak eloszlása korosztályonként 

 

A 8. kérdés válaszainak eloszlása korosztályonként 
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A 18. kérdés válaszainak eloszlása korosztályonként 
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Összefoglalás 
 

A 2015-ös BME Gyerekegyetemre a 300-as keret kb. 3 nap alatt betelt, a következő évre már kb. 800 

előjelentkező van, tehát megállapítható, hogy a „gyerekegyetem” típusú rendezvényre nagy igény van 

hazánkban. 

A Gyerekegyetem 2015 nagy sikert aratott a gyermekek és szülők körében, de ugyanúgy új tapasztalatokat 

hozott az oktatók és minden résztvevő előadó számára is. Kijelenthetjük, hogy nagy igény van az ilyen 

jellegű táborokra, jó lenne hagyományt teremteni ebből. Az egyetem „kapumegnyitása” nem csak egyszerű 

bekukkantás az egyetemi légkörbe, hanem a gyerekek hatékony motiválása, hogy a tudományok érdekesek, 

hogy tanulni jó, és ezt a tudást minden korosztály tudja kamatoztatni az egyetem falai között.  

A résztvevői és szülői felmérés alapján a rendezvénnyel, annak formájával és tartalmával egyértelműen 

elégedettek voltak. A korosztályok szerinti visszajelzésekben nem voltak megállapíthatók szignifikáns 

eltérések. 

A 2016-os Gyerekegyetemre közel 800 gyermek előjelentkezését fogadtuk eddig. A tapasztalatok alapján 

néhány szervezési és megvalósítási részkérdésben változtatnunk kell, mint pl. a korosztályok szétbontása a 

nagyelőadások tekintetében is. A többi apró változtatás, hogy még eredményesebb és jobb tábort 

szervezhessünk, megbeszélés alatt áll, folyamatosan gyűjtjük a visszajelzéseket, az építő kritikákat.  
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1. sz. melléklet: Szülők személyes véleményei 
 

Az utolsó kérdés opcionális volt: itt a kitöltők szabadon írhatták le véleményüket a Gyerekegyetemmel 

kapcsolatban. Az alábbi lista tartalmazza ezeket a megjegyzéseket, írásokat.  

Egyéb meglátásait, észrevételeit szívesen fogadjuk: az alábbi szövegdobozban lehetősége van 
arra, hogy hosszabban fejtse ki véleményét. Minden észrevétel nagyon fontos a számunkra! 
 

„Terjesztem kiváló kezdeményezésüket. Érdemes lenne kiterjeszteni hosszú távon, hiszen a gyermekek 

érdeklődési köre ezáltal bővülhet, segítség lehet a természettudomány felé terelésnek. Az egyetemisták 

bevonása is nagyon jó ötlet. Talán a korosztályokat lehet egy kicsit jobban szétszedni és a kicsiknek más 

típusú szabadidős programot vagy az előadást más nyelvezettel bemutatni, mint a pályaválasztás előtt 

állóknak. A kisebb szünetekben vagy egy-egy napos speciális programmal lehetne hosszabb távon még 

teljesebb körűvé tenni, hogy minél többen hozzáférjenek. Köszönjük a lehetőséget!” 

„Az előadásokat jobban szét kellene bontani korosztályok szerint.” 

„Nagyon köszönjük a szervezőknek, előadóknak, felügyelő egyetemistáknak az élményekben gazdag, 

fantasztikus tábort. Mintden előzetes és a tábor során kapott iformáció, tájékoztatást kifogástalan volt. Az 

egész hét folyamán érezhető volt az a törődés, és maximális odafigyelés, amely igazán kiemelte ezt a tábort 

a többi közül. A fiunk minden nap rengeteget mesélt az előadásokról, foglalkozásokról, a nap során 

tanultakról. Szívesen venne részt a jövőben hasonló foglalkozásokon, és jövőre már a testvére is nagyon 

szeretne részt venni a táborban. A tábor legfőbb eredménye, hogy két jogász szülő gyermeke a jövőben 

mindenképp mérnök szeretne lenni. Ezt nem otthonról hozta...” 

„Nagyszeru rendezveny volt kiváló szervezessel. Fiam kifejezetten a robotprogramozas fogta meg- ha 

esetleg kisse gyerekegyetem is lehetne érdeklődés szerint, az talan meg jobba tehetne a tabort” 

„A programok jók voltak, az előadások témái érdekesek, de érdemes volna az előadásokon egy korosztályi 

bontás, és jó volna több és mélyebb önálló aktivitás és kísérlet a szemináriumokon. Esetleg érdemes lehet 

egy-egy csoportot jobban ráállítani egy-egy témára (pl nem lambda csop hanem pénzügyek csoport, nem 

gamma, hanem robbanós kísérletek csop.)” 

„Köszönjük a lehetőséget, reméljük, jövőre is részt vehetnek. Óriási élmény volt számukra. Csak gratulálni 

tudok az ötlethez, a megvalósításhoz, a segítőikhez - minden fantasztikus volt!” 

„Lányunknak ez volt eddig a legjobb tábora. Az étkezés nem volt megfelelő, de az iskolában sem az. Jövőre 

nagyon szeretne részt venni egy újabb táborban.” 

„Egyetlen problemat abban lattuk, hogy az eloadasokon a 9 es 14 evesek egyutt voltak. Igy sajnos a 

nagyobbak unatkoztak, hiszen az eloadasok szintjet le kellett vinni a 9 evesek szintjere. A nagyobbak 

szamara igy az erdekesnek igerkezo temak nagyon unalmasak voltak. Ezt gondolom a kerdesek is jeleztek, 

hiszen a 9 evesek kerdeztek erdeklodesuknek megfeleloen. Velemenyunk szerint az eloadasokat is le kellene 

szukiteni 9-10, 11-12 es 13-14 eves korosztalyra.” 

„Kisfiam az ott szerzett előadások alapján már tudja is, hogy "mi lesz, ha nagy lesz". Köszönjük a 

lehetőséget, reméljük még többször élni tudunk majd vele!” 
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„A Gyerekegyetem által készített, minden előadás pármondatos ismertetőjét - az órarendhez igazodóan - a 

kurzus végén, két-három lapos füzetben jó lett volna megkapni. Szeretnénk jövőre is menni!!” 

„Annyira tetszett, hogy szívesen mennének gyerekeim jövőre újra, de már nem tudtunk regisztrálni, mert 

betelt. És ezt többekről is tudom, hogy így jártak. Talán jó lenne több turnust is szervezni a nagy érdeklődés 

miatt.” 

„Nagyon örültünk, ennek az értékes tábornak, szeretnénk, ha fiùnk jövőre is részt tudna venni. Reméljük, 

több héten át megrendezésre kerül és lesz elég hely a jelentkezőknek. Mi maximálisan elégedettek voltunk, 

időnként az ebédeket leszámítva. Köszönjük az ötletet, a szervezést, a megvalósítást.” 

„Kisfiam tehetséggondozó programban vesz részt kb. másfél éve. Tehetséget mutat a zenében és a reál 

tantárgyakban. Az iskolai oktatás kereteiben azonban sajnos nem kapja meg az érdeklődésének megfelelő 

információkat. A gyerekegyetem első napja után több, mint egy órát mesélt az élményeiről. Amikor 

megkérdeztem tőle, fáradt vagy-e? Úgy fogalmazott, hogy csak egy dolog volt fárasztó igazán, amikor 

"szaladgálni kellett"! :) Köszönjük az élményt, remélem lesz még alkalmunk rá+!” 

„Épületekkel kapcsolatban tudomásom szerint nem volt bemutató. Mai világunkban érdekes lehet egy-egy 

magasabb épület megvalósítása is.” 

„Egy kis rugalmasság a csoport beosztásnál jó lett volna. A két barátnő szeretett volna együtt lenni, de ezen 

már nem lehetett változtatni.” 

„A szülők tájékoztatását segítette volna, ha a Q épület bejáratánál elhelyezett faliújságra kitett információk 

(így különösen az egyes tankörök órarendje) a Gyerekegyetem honlapján is olvashatók lettek volna. 

Megítélésem szerint a gyerekek a programok túlnyomó többségét izgalmasnak és érdekesnek találták és 

lekötötte a figyelmüket - de időnként túlzsúfoltak tűntek a napjaik. Az előadások és a szemináriumok közötti 

"szabadidős tevékenység" sávok gyakran csak egy rövid pihenésre, az épületek közötti vándorlásra voltak 

elegendők - részben azért, mert az egyéb programok gyakran hosszabbak voltak a tervezettnél. 

Összességében a Gyerekegyetemet kiválóan megszervezett és lebonyolított programnak és nagyszerű 

kezdeményezésnek tartom. Gratulálok minden közreműködőnek!” 

„Mint szülő, az 5 napon keresztüli pólóhordást nem támogatom :) Egy éjjel nem szárad meg a mosás.” 

„Tisztelt Szervezők!Kata egy hét alatt többet mesélt mint a suli elmúlt két évében összesen.Én is 

megtanultam a Faraday-kalitkát orvos apuka bőszen oldotta meg a gyerekekkel a Morgan Stanley 

feladatokat .A gyerekekkel a hallgatók maximális odafigyeléssel,pedagógusokat megszégyenítően 

foglalkoztak.Ha lehetne holnap újrakezdené.Már nem fogorvos lesz hanem Ferrari 

tervezőmérnök.Köszönettel:Dr.Görcs Tibor és Erdélyi Orsolya” 

„Fantasztikus tábor volt, a nyár legértékesebb hete. Gratulálok a szervezőknek! Remélem, hogy jövőre is 

bejutunk, de erre csak akkor van esélyünk, ha több héten át tartják. Úgy látom, hogy legalább tízszer ennyi 

jelentkezőre kell számítani. Szívesen fizetek érte annyit mint bármi más táborért (25-30e Ft), ha a 

szegényebb gyerekeknek van lehetőségük "ösztöndíjra".” 

„csak így tovább!” 

„Ügyesen kézben tartott, kiválóan szervezett, gyermekek sajátosságaihoz igazodó előadásokon vehettek 

részt a gyerekek. A tábor után két héttel is hallok tőle ÚJAT!!! Egy-egy játékba is beleszövi élményeit :) 

Derűsen, nyitottan, fáradtan teltek az esték, ez érthető egy 9 éves, sajnos még éretlen idegrendszerrel bíró 
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gyermek esetén. Ez volt az első olyan közösség, ahol délutánonként nem azt hallottam, hogy ő mennyire 

MÁS, mint a többi gyerek... Kiválóan kezelték / elfogadták a seniorok! Hálás vagyok Önöknek MINDENÉRT!” 

„Zseniális volt, jó lenne ha 14-ről 15-16 lenne a korhatár, mert olyan tantárgyakat szerettek meg a 

nagyobbak, mint a kémia!!! a medve matek verseny, pénzügy, stb.Ez pedig egy lefedetlen terület a 

táborokat illetően. Minden percét élvezték!” 

„Csodálatos lehetőség volt, köszönjük az összes oktató/segítő/szervező munkáját! (A fiam pénteken 

hazafelé mondta is, hogy ő itt szeretne majd egyetemista lenni :)) Kicsit "belterjes" lett a tábor, szinte csak a 

BME vagy a szponzorcégek ismerősei/gyerekei voltak, ami nem feltétlenül rossz, csak akkor a tábort szinte 

felesleges volt ennyire reklámozni, mert óriási volt a túljelentkezés így is (ami teljesen érthető, színvonalas 

programok, tökéletes szervezés, lelkes résztvevők :)). Ha van rá lehetőség, talán érdemes más cégeket is 

megnyerni támogatónak és több hétre szervezni ilyen programot, a szülők többségének pedig szerintem 

megérne duplaekkora összeget is. Összességében akárki volt az ötletgazda, sok-sok embert tett boldoggá! 

:)” 

„Gyermekemnek elsősorban az előadások, a laboratóriumi munka és az odoo tetszett. Ezek mellett kicsit 

több kötetlen szabadidőre vágyott volna. Köszönjük szépen a szervezést és az előadók, szakemberek 

színvonalas munkáját!” 

„A tábor összességében zseniális volt; az egyetemista gyerekvigyázókat lehetne jobban felkészíteni ennek a 

korcsoportnak a kezelésére. Konkrétan: van számos olyan, motivációs játék, amelyeknek a variálásával 

jobban ki lehet tölteni az üres perceket, órákat. Ezt el lehetne lesni ügyes általános iskolás tanító néniktől, 

de a neten is lehet találni pl. "ismerkedős" játékokat, amelyek az adott korosztályhoz passzolnak.” 

„Ez egy nagyszerű kezdeményezés, felnyitja a gyerekek szemét a tudomány számos területe iránt és 

elősegitheti a továbbtanulásról szóló döntést is. Köszönjük a szervezést és a lelkes közreműködést. Reméljük 

az egyetem is profitál az ilyen és hasonló kezdeményezésekből. Mindenképpen támogatnánk a folytatást és 

reméljük lehet még majd a jövő évi táborra jelentkezni.” 

„Nagy örömmel indultunk minden kora reggel, a nap végére elfáradtak a gyerekeim, hazafelé mégis 

lelkesen mesélték egymásnak és nekem, h mi történt a Gamma és az Éta tankörben aznap. Aztán pedig újra 

és újabb dolgokat meséltek itthon Apának is. Szerdától az Étás még tovább szeretett volna maradni, mert 

kiment a csoport az udvarra kidobóst játszani és jól érezték magukat együtt. A tankörvezetők játszottak 

velük, segítettek mindenben. Már jelentkeztünk a jövő évi táborra is, reméljük sikerül bejutni. Szuper volt a 

szervezés, nagy élmény volt az egész családnak Köszönet érte Mindenkinek!” 

„Csak egy apró észrevétel: a kamaszok sokkal többet esznek :) kicsivel nagyobb adag ételt javasolnék. 

Minden egyéb tekintetben elégedettek voltunk, nagyon köszönjük a tartalmas, érdekes hetet; barátaimnak, 

ismerőseimnek már ajánlottam a tábort.” 

„Nagyszerű, élménygazdag programok, szuper szervezés, csodás helyszín! Minden nap tartogatott valami 

izgalmasat, érdekeset, így jó korán indultunk, délután pedig családi esemény volt, amikor a lányaim 

elmesélték a napjukat a tankörben. Nagyon jó, h részesei lehettünk a programoknak, a fotókon keresztül mi 

szülők is. Már jelentkeztünk a jövő évi táborra is, reméljük sikerül bejutni. Nagyon köszönünk mindent a 

Szervezőknek!” 

„Köszönet a segítő egyetemistáknak, a fiam mesélte, mennyire jó fejek és profik voltak. (Magam is így 

tapasztaltam.) Jó, hogy nemcsak professzorokat és tudományt, hanem diákokat is látnak itt, (erre talán rá is 

lehetne erősíteni?) A legjobb feladat fiam szerint a projektfeladat volt: jó hangulatban telt és nagyon 
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értelmesek voltak a gyerekek hozzászólásai, valamint a kémiai kísérletezős szeminárium. Összességében 

semmiről nem mondta, hogy rossz lett volna, vagy rosszul érezte volna magát. Hála minden szervezőnek és 

ötletgazdának!” 

„Több sportolási lehetőség kellett volna, ilyen típusú elfoglaltság is kellett volna a gyerekeknek.” 

„Mindennel nagyon elégedettek voltunk!! Itt is csak az elismerésemet tudom kifejezni a színvonalas 

szervezésért,programokért az egyetemisták munkájáért!Köszönet a sok fényképért így mi szülők is 

betekintést kaptunk a programokról. Gyermekemnek kevés volt az egy hét,ő még ment volna még egy 

hetet.Úgy gondolom,ez a bizonyíték.” 

„Nagyon élvezték a gyerekek, kár hogy már nincs hely jövőre, pedig nagyon szeretnének menni...” 

„Gyermekem nagyon jól érezte magát, és nagyon sok barátra tett szert. Remélem, hogy jövőre is lehetősége 

lesz Önöknél erre. Gratulálok, minden elismerésem mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek 

ennyire jól érezzék magukat e rövid idő alatt. Ez volt az első tábor, amit igazán élvezett és ahol jól is érezte 

magát. Ezúton is köszönjük a lehetőséget!” 

„Örülök hogy gyermekem részt vehetett! További jó munkát és sok sikert Önöknek, érdeklődéssel várjuk 

szeptembertől a híreket az előadásokról!” 

„Köszönjük a szervezést, a fiam annyira le volt nyűgözve és annyi tudást, élményt kapott, hogy egy-egy nap 

végén egy órán keresztül a család többi tagja szóhoz sem juthatott az élménybeszámolói miatt! :) 

Tartalmas, informatív és az ő szintjükön érdekfeszítő és "emészthető" előadásokat hallottak, 

szemináriumokon vettek részt, a fiam jelenleg vagy fizikus vagy mérnök szeretne lenni, így az előadók és 

szemináriumvezetők munkáját kiemelten köszönjük!” 

„Szeretnénk már jövőre is jelentkezni, hogyan tehetjük ezt meg?” 

„- sok volt a séta az egyetem épületei között (sportolás szempontjából ez persze hasznos, de itt nem ez volt 

a cél) - a tankör vezetők játékainak egy része 14 éveseknek már túl gyerekes volt - a tábor ötlete 

fantasztikus, nagy élmény a gyerekeknek, köszönet minden résztvevőnek, előadóknak, tankörvzetőknek” 

„18.-as kérdéshez kapcsolódóan: a tábor lehetőség (még ha csak napközis is, nem ott alvós) jobban 

megfelelne, mert a délelőtt, délután megy-jön típusú foglalkozás egy vidékről (80 km) felutazó gyerkőcnek 

nehezebben megoldható, bár ő minden formában vállalja a dolgot :) 19. kérdéshez - nem tudom a 

természettudományos előadások szervezése milyen fázisban van, megoldható-e majd olyan időpont 

kitalálása ami a nem budapesti gyerekek részére is elérhető lenne.” 

„Már régóta váratott magára egy ilyen szervezés, ezért elsősorban gratulálni szeretnék az ötlet 

megvalósítóinak és a szervezőknek, segítőknek. Azon még érdemes volna javítani, hogy arányában több 

gyakorlat, elsősorban kísérletek legyenek egy ilyen programsorozatban, ami még jobban felkelti a gyerekek 

érdeklődését, mint az elmélet. Ezen kívül az étkeztetést ilyen hőségben egy szellőztethető étkezőben jobb 

megszervezni, mert a gyermek elmondása szerint egy órát álltak sorba az ebédért egy fullasztóan meleg 

étkezőben, ahol még az ablakokat sem lehetett kinyitni, és főleg első nap felismerhetetlen volt az étel, amit 

kaptak. A többi napon - elmondása szerint - már jobb volt az ebéd íze. Jövőre szívesen áldozunk többet is 

erre a szervezésre, ha az ebéd minősége és az étkező hőmérséklete elviselhetőbb lesz, nehogy ezen múljon 

az egyébként kiváló programok sikere.” 
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„Az egész gyerekegyetemet nagyon jó ötletnek tartom. A gyerekem nagyon jól érezte magát, és ki is 

jelentette, hogy jővőre is szívesen jönne. Csak azt hallottam, hogy jövőre már be is telt a létszám:-( A 

gyerekem azt is mondta, hogy ha nagy lesz, igaziból is járni akar egyetemre. Az egészre, a szervezésre, a 

segítőkre, tanárokra, szervezőkre csillagos 5-öst adunk :-) !!!!” 

„Csak egy-két előadásra mondta a fiam, hogy unalmas volt (pl a kép készítéssel kapcsolatos). 

Általánosságban nagyon élvezte, a kísérőket megkedvelte (béta), a gyerekekkel jól kijött. A kísérleteket és a 

programozást szerette. A helyszín is tökéletes, tömegközlekedéssel és autóval is jól megközelíthető. Esetleg 

legközelebb lehetne több kísérlet a programban. Köszönöm!” 

„Előadások esetében jó lenne korosztályi bontás.” 

„a pénzügy kevésbé volt érdekes számára, esetleg játékosabb formában lehetne megközelíteni” 

„Orosz László tanár úrnak RESPECT az alakításért. A gyermekeim jót szórakoztak a "jutyúra vagy a ****** 

tudja hova" feltöltött videókon. :)” 

„Nagyon koszonom a munkájukat, színvonalas szervezést, bízom abban, hogy jövőre is lesz lehetőségünk a 

részvételre, köszönettel” 

„Nagyon köszönjük ezt a fantasztikus élményt, melyet a fiaink kaptak! Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 

gyerekeink ne csak tanuljanak, de szeressék is azt. A kezdeményezés Öveges professzorra emlékeztetett 

minket. A fiaink végig lelkesek voltak, minden nap élményekkel gazdagon tértek haza. Hálás köszönet a 

szervezőknek, az oktatóknak, a hallgatóknak!” 

„Kicsit nagy volt a korosztálybeli szórás.” 

„A Gyerekegyetem egy nagyszerű lehetőség volt gyermekem számára.Nagyon köszönjük, hogy részt 

vehetett rajta. Azonban a távolság egy vidéki gyerek számára korlátokat szab a továbbiakban”. 

„Gyerekem tankörterme egy lejtős előadó volt. Ez kevéssé szolgálja a közös munkát, ismerkedést stb. 

Célszerűbb lenne bázisnak csak olyan termeket kijelölni, ahol a gyerekek jól tudnak ismerkedni egymással - 

van tér. Fiam ősszel középiskolai tanulmányait egy természettudományos tagozatú osztályban kezdi, mert a 

matek-fizikára nem jutott be. A kémiát eddig eléggé utálta, és ezért kissé aggódva nézett a jövő elé. A 

Gyerekegyetem után ezt mondta: 'Anya, lehet, hogy mégis csak szeretni fogom a kémiát!' - Ha csak annyi 

haszna volt a tábornak, hogy most 2 hónapig nyugodt lesz emiatt, és nyitott füllel ül be az első kémiaórára a 

gimnáziumban, már megérte. Köszönjük!” 

„Gyermekem szívesen menne jövőre is, de sajnos a jövő évi tábor már betelt. Nem mertem jelentkezni a jövő 

évire addig, ameddig nem tudtam, hogy érzi magát az idei Gyerekegyetemen. Nem lehetne 2 turnust 

indítani?” 

„Nagyon köszönjük ezt a fantasztikus élményt, melyet a fiaink kaptak! Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 

gyerekeink ne csak tanuljanak, de szeressék is azt. A kezdeményezés Öveges professzorra emlékeztetett 

minket. A Gyerekegyetemen többet kaptak a fiúk, mint reméltük. Hálás köszönet a szervezőknek, az 

oktatóknak, a hallgatóknak!” 

„Az előadások anyagát is szívesen láttuk volna nyomtatott/elektronikus formában, még ha ez 

többletköltséget jelentett is volna. Minden egyéb tekintetben elégedettek voltunk, nagyon köszönjük a 

tartalmas, érdekes hetet; barátaimnak, ismerőseimnek már ajánlottam a tábort. Remélem a tervezett 

előadás-sorozat valóban megrendezésre kerül!” 
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„Sajnos a jövő évi táborról lemaradtunk, nem akartam addig jelentkezni, amíg nem látom, hogy érezte 

magát a táborban. Nem lehetne 2 turnusban megrendezni a Gyerekegyetemet? Azt hiszem, a tábor iránti 

lelkesedésről mindent elmond, hogy azzal jött haza: "Anya, én vegyészmérnök szeretnék lenni!"” 

„Az egyetemisták nem voltak még ilyen tömegű virgonc gyerekekhez szokva, a szabadidős foglalkozás 

döcögött a többi viszont ZSENIÁLIS VOLT !!!!!!” 

„Tisztelt Szervezők! Azt a természetes kíváncsiságot amit az utolsó két êvben kiírtottak a lányomból Önök 

két nap alatt visszahozták!Ismét hallom a miérteket és a nézzük meg apa mondatokat!Nagyon köszönjük!Dr 

Görcs Tibor és Erdêlyi Orsolya” 

„Nehezményeztem, hogy a csoportvezetők hibájából elkésett Béta tankört a Bagolynak öltözött tanár 

buzdítására az előadóban lévő összes gyerek kigúnyolta. Javasolnám a tanár úrnak, hogy ha elégedetlen, 

akkor ezt megaláztatás nélkül az érintettekkel közölje. Az én gyermekemnek ez rendkívül rosszul esett, 

főleg, mert mert nem volt hibás és nem volt alkalma védekezni. Amúgy pedig csak 10 éves! Ez az egész hétre 

árnyékot vetett sajnos.” 

„Nagyon színvonalas tábor volt, köszönjük! Mint édesanya és mint pedagógus is csak jókat tudok mondani. 

Úgy hallottam, hogy a következő évekre már beteltek a helyek, jó lenne ha pl. új turnusokkal és 

tematikákkal jövőre újra részt lehetne venni, legalábbis nagyon örülnénk a lehetőségnek és gondolom, ezzel 

sokan így vannak! Köszönettel és üdvözlettel, Varga Anikó” 

„Messze voltak egymástól a foglalkozások helyszínei, így sok értékes idő ment el.” 

„Néhány apróság: Kevesebb nagy előadás jobb lett volna. Sok volt a gyaloglás a melegben. Az ebéd hétfőn 

és kedden volt rossz, utána javult. Összességében: Nem gondoltuk, hogy ennyire gördülékenyen sikerül 

megoldani több száz gyerek táboroztatását. Gratulálunk és köszönjük!” 

„Lehetne esetleg külön vidékieknek is szervezni egy turnust (kollégiumi elhelyezéssel...), mi meg tudtuk 

oldani az ott alvást (nagynéninél) de nem biztos, hogy mindenkinek sikerülne. Látszott, hogy rengeteg 

munkát öltek bele, ami bizonyára megterhelő volt a szervezőknek résztvevőknek de több turnus is lehetne 

(azonos tematika, más időpontokban). Láttam, hogy jövőre már be is telt (ehhez külön gratulálok!), de az 

ideiket is visszahívni (egy tankörbe tartozókat hírlevél formájában) esetleg... Még egyszer köszönjük az 

élményeket és jövőre is szívesen csatlakozna kislányunk. Elnézést a határidőn túli leadásért!” 

„Szeretném megköszönni a lehetőséget. Fiam minden nap tele élményekkel jött haza. A szervezés profi volt, 

már a fogadtatás lenyűgözött.Az időpont tökéletes volt, ekkorra már lezajlanak az iskolai osztálytáborok, de 

még nem megy senki nyaralni. Örülök, hogy fiam részt vehetett ezen.” 

„szuper volt, hogy arra is gondoltak, hogy kapjanak vizet a gyerekek. szerintem több mozgalmasabb, 

interaktiv, játékos, mozgásos program jó lenne.” 

„Jövőre is szívesen részt vennénk a táborban, amennyiben az előadások és programok nem ugyan azok 

lennének. Gratulálunk a szervezéshez !” 

„Nem találok szavakat, pedig ez nem jellemző rám. Egyszerűen szuper volt!!! Javaslatom a további évekhez: 

Még, még, még, ennyi nem elég. Köszönet mindenkinek, aki részt vett ennek a programnak a 

megtervezésében, kidolgozásában, megvalósításában. Nagy szükség van az ilyen lehetőségekre, kár, hogy 

jövőre mi már erősen túlkorosként nem vehetünk részt egy ilyen projektben. Sok tehetséges, okos, értelmes, 

érdeklődő, motivált gyerek van ebben az országban, akik önhibájukon kívül nem végzik el 14 éves korukig az 
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általános iskolát. Jó lenne, ha gondolnának rájuk is. Én mint két túlkoros gyerek nevelőtanára, itt is külön 

hálás köszönetemet fejezem ki azért, hogy ennek ellenére lehetőséget kaptunk. Azt hiszem, nem éltünk 

vissza ezzel a csodás lehetőséggel, nem okoztak a fiúk csalódást.” 

„Kedves Szervezők! A fiam -akit azért nem könnyű lázba hozni:)- kezdettől fogva nagyon lelkes volt mind a 

programokat, mind a témákat illetően. Sokat mesélt a napjairól, ami szintén nagy dolog nála. (még most is 

eszébe jut egy-egy esemény, amiről szívesen mesél). A csoportvezetőket nagyon megszerette, és a 

csoportjából is több barátot is szerzett. Az étkezésről csak annyit mondott, hogy neki egy kicsit kevés volt. 

Arra a kérdésre, hogy szeretne-e jövőre is részt venni a táborban, egyértelmű igennel válaszolt. Nagyon 

köszönjük a munkájukat, a színvonalas programokat, a jó hangulatot és a törődést! Amennyiben lehetséges, 

szeretnénk értesítést kapni a jövő évi tábor jelentkezésének időpontjáról. Üdvözlettel, Scharek Edit (gyermek 

neve: Scharek Viktor (Théta csoport) edit.scharek@gmail.com” 

„Köszönöm minden kedves szervezőnek és oktatónak, hogy ilyen fantasztikus programot állítottak össze a 

gyerekeknek. Jó lenne, ha jövőre több időpontban is tartanának Gyerekegyetemet. Még akkor is beíratnám 

a lányomat, ha többe kerülne, mint 10.000 forint.” 

„Nagyon örültünk egy kiskamaszoknak is érdekes tudományos tábor lehetőségének. Sajnos nagyon kevés 

ilyen hasznos tábor van tízenéveseknek. Köszönjük!!” 

„Köszönjük a körültekintő, gondos szervezést, a színvonalas programokat. Örülnénk, ha jövőre is lenne 

lehetőség a részvételre, akár a régi tagoknak egy külön turnusban. Két gyermekem járt ide, 9 és 12 évesek, s 

nagyon élvezték. Csupán annyi észrevétel jobbító szándékkal, hogy az egyetemisták - hangsúlyozom, hogy 

ez kivételes volt - szigorúbban ügyeljenek majd arra, hogy a gyerekek ne lássák őket dohányozni.” 

„Nagyon köszönjük, tökéletes volt minden, a tartalom és a szervezés is!!! Jövőre is szeretnénk menni!!!” 

„Gyermekemnek nagyon tetszett a tábor. Azt az egyet sajnálta, hogy sokat kellett a helyszínek között 

bóklászni, így szerinte kevés idő jutott a szabad játékra, beszélgetésre, ismerkedésre. Emellett szülőként 

azon változtatnék, hogy egyértelművé tenném az elejétől, hogy melyik korcsoport melyik programokon fog 

részt venni. Hiába volt pl. a hidas projekt, egyik gyerekem sem vett részt rajta - és ez számukra csalódás 

volt.” 

„A skálán valamannyi esetben a maximális értéket adtam, mivel valóban maximálisan elédett volt a 

gyermekem és én is mint szülő. Gratulálok a szervezéshez! Valóban tartalmas időtöltés volt a fiam számára. 

Minden este hosszasan mesélt az élményeiről. Mint volt műgyetemista, örülök hogy a fiamat is 

megérintette a BME atmoszférája. Remélem lesz folytatás évközben is. Köszönettel: Tusor Tibor” 

„Tisztelt szervezők! Szülőként nagyon lelkesek voltunk, amikor értesültünk a lehetőségről. A szervezés, az 

előzetes információk, könnyű előregisztráció etc. végtelenül szimlatikussá tette a programot. Nagyon 

vártuk, hogy a gyermekünk számára milyen élményt fog adni. Összességében -gyermekünk visszajelzéseiből- 

az előadások megnyitották az érdeklődést a tudományok iránt. A tanköri foglalkozások, szemináriumok is 

érdekesek voltak, de a hirtelen kialakult tanköri csoportok belső "viharzását", nem minden esetben 

érzékelték és/vagy kezelték a tankörvezetők a mi csoportunkban. Ez a mi gyermekünket elriasztotta. 

Konkretan, szobeli fizikai fenyegetést kapott egy csoporttársától. Természetesen ezt a jelenséget a sajat 

gyermekei szinten is tudni kell kezelni de azt hiszem a tankörvezető fiatalok -maguk is nebulók- 

felkészülését, egy ilyen fontos hét éber kézbentartásához érdemes lenne kiegészíteni tanárpszichológiai 

alapismeretekkel. pl: ha magát a tankörvezetőt a megszólalás zavartsága jellemzi, akkor a rábízott tanköri 

gyerekek sem fognak felszabadultan megnyilvánulni egymás előtt. A tankörvezetők személye fontos pillére 



41 
 

a programhétnek hiszen a gyerekek velük töltik idejük nagy részét. Gratulálunk a programhoz és kívánunk 

további sikeres munkát Önöknek!” 

„Óvodások napközbeni ellátásával, nyári táboroztatással foglalkozom, így rálátásom van a nehézségekre 

stb... Nagyszerűen, gördülékenyen szervezett tábor volt! A gyerekeim minden percét élvezték, 

délutánonként ömlött belőlük a szó!gratulalok!” 

„Nagyon jó volt a szervezés, mindenre gondoltak: gyerekbarát ennivalók voltak, szuper volt a füzet, amiben 

jegyzetelhettek és rajzolhattak, jó volt az ötlet, hogy a kicsik színezzenek az előadásokon. A tankörvezető 

egyetemisták szuperek voltak, nem csak a mieink, de ahogy láttam minden csapaté: mosolygósak, kedvesek 

voltak, láthatóan élvezték a munkát. Az egyetlen negatívum a hátizsák: ugyan szuperül néz ki, de a cipzár 

nagyon gyorsan szétjött. Mindenképpen megyünk jövőre is!” 

„Tökéletes volt a szervezés, a tartalom, nagyon köszönjük!!! Szeretnénk jövőre is részt venni!” 

„Tízóraira, uzsonnára kaphattak volna gyümölcsöt.” 

„Véleményem szerint életkor szerint lehetnének diferenciáltabbak az előadások. A 13 éves és a 9 éves 

gyerekek ismeretanyagban és értelemben is nagyon különbözőek lehetnek.” 

„A kisebbik fiam életkorából adódóan még nem tanul kémiát, de az előadás teljesen elvarázsolta, azóta a 

kémia az új érdeklődése. Csütörtök este alig várta a péntek reggelt, hogy a Mágikus fizika II. legyen végre, 

ezeket jó lenne ha jövőre is átélhetnék.” 

„Mivel az előadásokon az összes gyermek egyidőben vett részt, az idősebb gyermekek számára nem volt 

mindig érdekfeszítő az előadás. Az idősebb gyerekekről kevesebb képet tettek közre. Összeségében nagyon 

jónak tartottam a tábort.” 

„Gyermekem mellettem ült a kérdőív kitöltésekor, és ő is minden kérdésre hatalmas „igennel” és „nagyon 

jóval” válaszolt. Köszönjük szépen a részvételi lehetőséget, és ezúton szeretnénk gratulálni a szervezőknek!! 

Remek munka volt, és óriási élményt jelentett a gyerekeknek!! Egyetlen kérés/észrevétel: a Gyerekegyetem 

vége felé tudtuk meg, hogy már zajlik a jövő évi programra szóló előregisztráció. Mire azonban megkerestük 

a honlapon, már le is zárult. Bízom benne, hogy 2016 nyarán nem csak a most előjelentkezettek vehetnek 

majd részt a programon, így amennyiben van rá lehetőség, nagyon szeretnénk időben értesítést kapni róla, 

mivel gyermekem nagyon szeretne jövőre is menni. A részvételi díjat nagyon jutányosnak találtuk, mi ennél 

magasabb részvételi díjat is hajlandók lennénk vállalni. Végezetül: a Gyerekegyetemtől örömmel vennénk 

minden olyan tájékoztatást is, amely évközi programokról (pl. a fent említett havi rendszerességű 

előadások, stb.) szól. Köszönettel és üdvözlettel: Szabó Katalin E-mail:hogeri@yahoo.com Résztevő 

gyermek: Holnapy Bence” 

„probáljanak tanári szakos egyetemistákat is beszervezni, sajnos a fiatalok nem igazán voltak a toppon pl 

számháboru sik nyilt terepen, elveszitett játékkellékek stb, ami nem baj, hisz nem pedagogusok lesznek, 

csak döcögőssé teszi az amugy fantasztikus programot.” 

„Nagyon nagy lehetőségnek tartom, hogy részt vehettünk a Gyerekegyetemen. Kisfiam első nap " 

eldöntötte ", hogy a BME-re jár majd :-) Köszönjük!!!” 

„Nagyszerú kezdeményezés volt és óriási élményeket szereztek a gyerekeknek.” 

„Kiváló volt a tabor, otlet, szervezés szinten. Hajra, jo szervezést jövőre. Koszonjuk az élményt!” 
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„Ez az egy hét igazán nagyon jól össze lett rakva, nehezen lehetne bármit is hozzátenni. Köszönjük a 

lehetőséget, az odafigyelést és a gondoskodást.” 

„Nagyon köszönjük a lehetőséget, remekül érezte magát a fiúnk. Remélem, jövőre is tud majd menni 

Balázs.” 

„csak megköszönni tudom munkájukat!!!” 

„Az ifjabb korosztálynak, főleg a fiúknak picit több mozgásra lett volna szüksége. Ismerkedésre kevés volt az 

idő + 2 osztálytársával érkezett, csak ezért nem szerzett új barátokat. De most nem is ez volt a lényeg! :-) A 

jövő évi táborra sajnos nem regisztráltunk, de reméljük lesz lehetőség még a jelentkezésre! Köszönet a lelkes 

szervezésért és a sok munkáért, kedvességért, türelemért!!!” 

„Köszönjük, szuper ötlet, szuper megvalósítás, külön köszönet az egyetemistáknak!” 

„Fantasztikus kezdeményezésnek tartjuk a gyerekegyetemet, köszönjük!” 

„Tisztelt Szervezők! Gyermekem egy igen sajátos ritmusban vett részt a foglalkozásokon tekintettel arra a 

tényre, hogy szegedi tehát más felügyeletével kellett megoldanunk az átadás-átvételt. Ezért nem voltam 

határozott a felügyelő egyetemisták munkájának megítélésében. Csak esténként a telefon tudtuk lemérni a 

napi élménybeszámolókból az őt ért impulzusokat. Összességében igen jónak ítélem a tábort viszont van 

egy személyes észrevételem. Tekintettel, hogy a csoportja a "nagyok" vagyis Fí ezért a neten közzétett 

anyagokban szinte semmi nem volt látható. Tudom ez egyéni érzékenység de az önök által közzétett 

fotókból egy helyen a diplomaosztó közös tablóján szerepel. Ezt egy kicsit kevésnek találtam. Sajnos 

személyes fotókat nem készíthettem épp ezért kicsit csalódás, hogy az ismerősöknek nincs mit mutatni. 

Ráadásul egy közlekedési baleset folytán még a "diplomaosztóról" is lemaradtunk. Ez további negatívumot 

vet azon tényre, hogy valóban kevés fotóval bírunk. Talán ha lesz lehetőségük a felvett, készített anyagokat 

tovább lehetne bővíteni és akkor ez is megoldódna. Egyébként a tábor ötlete zseniális és valóban 

motiválhatja az életpálya kiválasztásában.” 

„1 hétre 1 póló kevés” 

„Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, kisányomnak nagyon tetszett a tábor - még a matek feladatok 

megoldásával is bíbelődödtt otthon, a nyári szünetében! Jövőre is szeretne menni a táborba - de úgy tudom, 

már nem lehet jelentkezni sem. Jó lenne, ha bővítetnék a lehetőséget, mert a huga is szeretne menni. 

üdvözlettel: Biacs Mónika” 

„Kiváló ötlet -- ezek a lurkók most fixálódtak a reál életszemléletre. Köszönjük szépen a lehetőséget!” 

„Mindenekelőtt gratulálok a táborhoz és köszönjük, hogy foglalkoznak a fiatalabb korosztállyal! Köszönjük:) 

Ugyanakkor ..elégedetlenségem kislányom élményeiből fakad - szülőként a szervezéssel kapcsolatban nem 

tudok negatív tényezőt említeni. A probléma a heterogén életkorú csoportokból, egészen pontosan a 

heterogén felkészültségű gyerekcsoportokból adódhat. Gondolom ennek megfelelően igazították a témák 

feldolgozásának mélységét, ami az idősebb/felkészültebb gyerekeknek többnyire nem hozott újat, 

legalábbis a lányom a témák többségében lényegesen előrébb tart már. Ha őszi folytatást terveznek, 

gondolják át az alábbi javaslatokat: - valahogyan mérjék fel a gyerekek előzetes tudását - ennek 

megfelelően homogén csoportokat hozzanak össze - pontosabban közöljék a tematikát, hogy elkerülhessék 

a gyerekek a fölöslegesnek érzett időtöltést. Tisztelettel Kerekes Balázs” 
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„Mi csak pozitív tapasztalatokat tudunk megosztani: -A szervezés profi volt. -A helyszín tökéletes. -Az 

előadások érdekesek,rengeteget tanult belőle a 10 éves lányom. -A kisérletek látványa ,tapasztalása 

érdekfeszítő. Esetleg az ebédelési lehetőséget lehetett volna egy kicsit közelebb megoldani,de nem volt nagy 

gond . Szuper volt!!” 

„Úgy láttam, hogy a gyerekegyetem tökéletes alkalom volt arra, hogy betekintést nyújtson a mûszaki 

tudományok széles körébe, felkeltse a gyerekek érdeklôdését, inspirálja, és cselekvésre ösztönözze ôket. Itt 

egyértelmûen kiderülhet ha egy gyereknek megvan az affinitása a témában, és az is ha nem.” 

„Az én 10 éves fiam boldog volt,izgatott,mesélt,szárnyalt...fantasztikusan jól érezte magát. Azt mondta,ha 

ilyen lenne az iskola,ő boldogan menne minden reggel. Azt mondta jobban várja a jövő nyári tábort,mint a 

születésnapját. Nagyon hálás vagyok szülőként mindenkinek,aki ebben résztvett,mert a szívét-lelkét tette 

bele mindenki. Csodálatos!!!��� Köszönöm-köszönjük!!!” 

„Regisztrációnál 50 percet kavarogtunk a területen, mire megtaláltuk az épületet. Öt épületben 

érdeklődtünk, hogy melyik a Q, de sehol nem tudták megmondani. A kiadott térképen kicsit félrevezető, 

hogy csak a Műegyetem épületei vannak feltüntetve.” 

„Kérem tegyék lehetővé, hogy még legyen lehetőség ilyen jellegű, vagy más érdeklődést, kutatási vágyat 

felkeltő programon részt vennünk! Köszönjük szépen eddigi munkájukat!! A csoportvezetők remek emberek 

voltak, talán nekik is tanulságos volt ennyi kiskorúval boldogulni. Ha érti, és a bőrén érzi a gyerek, hogy van 

és mi a célja (pl. mérnökként alkotni), akkor azt a célt könnyebb követnie, és az ahhoz vezető utat járnia a 

nehézségeket leküzdve. Mint első lépcsőfokra a matematikára talán jó lenne még valahogy rávenni a 

gyerekeket, az érdeklődésüket, mert a miénk már egyértelműen mérnök akar lenni, a BME-n, de a 

matematikát továbbra is "utálja", és hát matek nélkül nehéz. Kérem, bármit is szerveznek, értesítsenek, 

mert mi részt szeretnénk venni. Szép nyarat kívánok! Egy hálás szülő: Fintáné dr. Vásárhelyi Julianna” 

„Én is a műegyetemre jártam, mintha nem is ugyanarról az intézményről lett volna szó:) Csillagos 5-ös 

minden:)” 

„a kísérő egyetemisták kifejezetten kedvesek, segítőkészek voltak (pi csoport). Első nap gyermekem rosszul 

lett, megfájdult a feje, azonnali segítséget kapott. Rengeteget mesélt az irány a jövő c. foglalkozást 

értékelte 5 pontra, de rengeteg általa 4 pontra értékelt foglalkozás volt. Azt mondta, hogy vegyész vagy 

csillagász lesz :)” 


