
1. melléklet 

„PályaProgram/ fakultatív” visszajelzéseinek összesítése 

Megjegyzések: 1. A VPG-vel közös, 6 rendezvényre 110 regisztráció érkezett. 2. Összesen 89 csatlakozást számoltunk össze.3. Az adott kérdésekre 28 fő válaszolt, 

ezért jelen összesítés csupán az érintettek válaszát tükrözheti .(A számolás alapja n=28, 100%) Reményeink szerint minden érdeklődő véleménye hasonlóan alakult.4. 

Ahol lehetséges ,jelen táblázatban  csak az EJG-re vonatkozó adatok szerepelnek. 

1. Ön milyen minőségben és mely iskolából regisztrált a meghirdetett rendezvényekre?(Az iskolák betűrendben szerepelnek.)  

 n=28 

 

válaszok válaszadók %-a fő 

szülő (EJG) 14,3 4 

diák (EJG) 42,9 12 

kolléga (EJG) 3,6 1 

szülő (VPG)   

diák (VPG)   

kolléga (VPG)   

 

2. Diákként mely iskola mely évfolyamán tanulsz? Minden diák válaszát köszönjük. 

n=21 

válaszok válaszadók %-a fő 

EJG/9.évf. 38,1 8 

       /10.évf. 14,3 3 

       /11.évf. 9,5 2 

VPG/9.évf.   

        /10.évf.   

        /11.évf.   

 

3. Felnőttként Ön mely iskola mely évfolyamán érdekelt? Itt csak a felnőttek válaszát kérjük, köszönjük. ( n=7) 

 

EJG/9.évfolyam : 4 szülő 

 

4.A PP/PB jelenlegi szakaszában hat előadást hirdettünk meg, melyre Ön is regisztrált. Hány találkozóhoz sikerült csatlakoznia?  

n=28 

válasz válaszadók 

%-a 

fő 

1 ea. 60,7 17 

2 ea. 17.9 5 

3 ea. 3,6 1 

4 ea. 0 0 

5 ea. 3,6 1 

6 ea. 0 0 

regisztráltam, de nem tudtam 

csatlakozni 

14,3 4 

 

5.Függetlenül attól, hogy Ön megjelent-e egy-egy rendezvényen, általában milyenre értékeli a pályaismereti beszélgetések célját? /1= fölösleges, 

lényegtelen........5=nagyon fontos, hasznos/ 

n=28                                          átlag: 4,5;       módusz: 5;      medián: 5;    intervallum: 3-5; 

 

6. Amennyiben Ön legalább egy beszélgetéshez csatlakozott, kérjük, szíveskedjen válaszolni. Az információk és benyomások Önnek ( szülőnek, diáknak, 

kollégának) általában mennyire bizonyultak hasznosnak? Milyennek érzi a saját "nyereségét"?  

n=24                                       átlag: 4,3          módusz:5;     medián 4 ;    intervallum:2-5; 

 

7. A rendezvényeket a pandémia miatt online tartottuk. Ön mit gondol? Ha vendégeink a személyes találkozókat vállalják, a későbbiekben, biztonságos 

keretek visszatérésekor miként hirdessük meg a találkozókat? n=28 

csak személyesen: 3,6%      csak online:3,6%        mindkét formában: 85,7%       nem tudom eldönteni:7,1%  

 

Elképzelhető, hogy véleményét néhány mondatban is szeretné megfogalmazni. Itt megteheti.  

Öt  kiegészítés  és egy külön levél érkezett.  

Az űrlap visszaküldését, a 28 érdeklődő együttműködését utólag is köszönjük  

Budapest, 2021. június 6. 


