
 

A PályaProgram XII. évfolyamának rendezvénye 

PP/10.évf. 

2021. január 29. /online/ 

  

A SZÜLŐK VISSZAJELZÉSEI 
 

A témanapon 180  diákunk jelent meg. Az online hatásvizsgálat idején 30 szülő küldött visszajelzést. Reményeink 

szerint a véleményükkel az érintett szülői közösség többsége egyetért. A válaszadók kiegészítéseit köszönjük. 

 n=30 

 
ssz. kérdés válasz 

1. Ön tudott a PályaProgram két formájáról, a fakultatív és a 10.évf. témanap rendezvényeiről?(válasz %-ban)  

 igen 97 

 nem 3 

2.  A PP/10. napjáról milyen úton tudott tájékozódni? Több választ is megjelölhet.(válasz %-ban)  

 SZV-tól kapott e-mail 78 

 gyermekének e-mailben küldött inf-k 48 

 ofő /pl. e-mail/ 27 

 szaktanár/ok 0 

 más szülő 3 

 gyermeke  53 

 gyermeke   osztály-/évfolyamtársa 0 

 Az iskola részéről a szervező /pszich./ 50 

 Más:…. 0 

3. Szülőként általában milyennek tartja a program célját? (átlag) 4,8 

 módusz 5 

 medián 5 

 intervallum 4-5 

4. Elképzelhető, hogy a PP/10.napjáról kapott visszajelzéseket. Ki osztotta meg Önnel a véleményét? (%)  

 gyermeke 100 

 gyermeke  osztály-/évfolyamtársa  0 

 ofő 0 

 szaktanár 0 

 szülőtárs 0 

 Más:………………. 0 

5. A témanapon minden diákunk három előadáson vett részt. Általában és összességében milyennek tartják a 

témanapot? Több választ is adhat.  (%) 

 

 érdektelen  0 

 unalmas 3 

 fölösleges/ szükségtelen 0 

 informatív 63 

 értelmetlen 0 

 hasznos 80 

 hiányos kínálat 17 

 korai 0 

 szervezett 33 

 időpazarlás 0 

 az iskola csak oktasson 0 

 elégséges kínálat 0 

 egysíkú a program 3 

 úgy tűnik, gyermekemre is hatott 53 

 szervezetlen 0 

 Más,a fentiektől eltérő 3 

6. Szülőként Önt hogyan látja? Hatással lehetnek-e gyermekére a kapott információk, benyomások, az önálló 
tájékozódásoknál alkalmazható szempontok? (%) 

 

 igen 77 

 nem 0 

 talán 23 

7. Ha igen, úgy mit tapasztal ?Mit vitt magával a gyermeke? Milyen hatást fejt ki a PP/10. délelőtt kapott 
tájékoztatás? /Több válasz is megjelölhető./ (%) 

 

 Hiteles információk 30 

 Független szakemberektől kapott info-k 57 

 Betekintés új lehetőségekbe 67 

 Otthoni beszélgetést/közös gondolkodást indított el 63 

 Szülőként én is kaptam új információkat 13 

 Gyermekem elképzelését alátámasztotta 7 

 Gyermekem nyitottságát erősítette 40 



 További pályák megismerésére ösztönözte a gyermeket 23 

  a pályaismeret bővítéséhez új szempontokat kaptunk 27 

 Gyermekem egyes tantárgyak iránti érdeklődését fokozta 7 

  a hallotta gyermekemet inkább elbizonytalanította 0 

 Gyermekemet tanulás iránti érdeklődését csökkentette 0 

 Más, a fentiektől eltérő 0 

8. Ön szerint melyik évfolyamon célszerű elkezdeni a pályák megismerését? (%)  

 7. 0 

 8. 3 

 9. 27 

 10. 57 

 11. 13 

 12. 0 

 nem tudom eldönteni 0 

9. Jelenleg hogyan vélekedik? A PP rendezvényein szívesen csatlakozna az előadók csoportjához?  (%)  

 igen 10 

 nem 67 

 lehetséges 23 

10. Amennyiben ideje engedi- és a vendégek hozzájárulása esetén - szülőként szívesen venne részt a fakultatív 

programokon? (%) 

 

 igen 47 

 nem 10 

 elképzelhető 43 

 


