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2021.január 29. 

A felügyeletet ellátó kollégák véleménye 

Megjegyzések: Az online témanap lebonyolításában 15 kolléga együttműködését kértük. Az anonim mérés kérdéseire  13 pedagógus válaszolt (87%), ezt a jelen összesítés alapjának 100%-nak tekintjük. 2.  A 

válaszokat %-ban, esetenként átlagban adjuk közre, ahol lehetséges a móduszt, mediánt és intervallumot is megadjuk.. 3. Néhány kérdésnél – sajnos- nem volt mód a válaszok differenciálásra, ennek ellenére a 

válaszokat nyilvánosságra hozzuk./ ×-gal jelölt kérdések / 4. A.kollégák kiegészítéseit  külön köszönöm.(Sz.Cs.) 

ssz. kérdés válasz 

1.  A távmunka idején szívesen fogadtad a kezdeményezést? (válaszok %-ban)  

 igen 84 

 nem    8 

 is-is, nem tudom eldönteni 8 

2. A távoktatásra eső szervezés idején az osztályfőnököket igyekeztünk tehermentesíteni. Hogy érzed? Érintett osztályfőnökként mennyi feladat hárult rád január 18. óta? (válaszok %-ban)  

 nem vagyok osztályfőnök 38 

 ebben az évben nem vagyok érintett osztályfőnök 31 

 egyáltalán nem 15 

 kissé soknak tartottam 8 

 nagyon megterhelő volt 8 

3. "Felügyelő"tanárként az együttműködésed kértük. Neked mekkora elfoglaltságot,terhet  jelentett a PP/10. előzetes szervezése és lebonyolítása (jan.25-jan.29.)? (válaszok %-ban)  

 egyáltalán nem éreztem soknak 61 

 kissé 31 

 jelentős mértékben 8 

 Az online forma (MEET) miatt a délelőttre a szervező és a technikai segítségét ("ügyeletet" )tervezhettük meg. Volt-e segítségre szükséged? (válaszok %-ban)  

 igen 8 

 nem 92 

4. Hogyan vélekedsz a témanap egyes elemeiről? Ha szükséged volt rá,  milyennek tartod a szervező és a technikában segítők együttműködését? 

 ××A kivételesen 6fokú skálán  felvett  kérdésre kivételesen 11 kolléga válaszolt( átlag/ maximum.= 6,0) (átlag) 
5,2×× 

 módusz 6×× 

 medián 6×× 

 intervallum 2-6×× 

 

Az egyes csoportokba max.13 fő regisztrálhatott. Milyennek értékeled a látogatottságot? ( átlag) 

4,6 

 módusz 5 

 medián 5 

 intervallum 1-5 

 Mit gondolsz a diákok érdeklődéséről, nyitottságáről? ( %-b)×  

 egészen mást vártam 23× 

 teljes mértékben elégedett voltam 77× 

 Hogyan értékeled a három csoport kérdéskultúráját? ( átlag) 3,5 

 módusz 4 

 medián 3 

 intervallum 2-4 

 Milyennek láttad a viselkedésüket, az együttműködésüket? ( %-b)×  



 egészen mást vártam 15× 

 teljes mértékben elégedett voltam 85× 

5. Tanárként és együttműködőként általában milyennek tartod a PP-t?A véleményed az 5fokú skálán kérjük. ( átlag) 4,7 

 módusz 5 

 medián 5 

 intervallum 4-5 

6. Tanárként és/vagy osztályfőnökként szívesen fogod javasolni a PályaProgram rendezvényeit?  ( %-ban)  

 igen 92 

 nem 0 

 talán 8 

 nem tudom eldönteni 0 

7. Jelenlegi álláspontod szerint a következő évben esetleg vállalsz-e a maihoz hasonló feladatot? ( %-ban)  

 igen 85 

 nem 0 

 nem tudom eldönteni 15 

8. Ha igen, milyen szerepet vállalnál? (erre a kérdésre 12 válasz érkezett) ( %-ban)  

 szervezés 8 

 hallgató/felügyelet 92 

9. Szerinted melyik évfolyamon célszerű elkezdeni a pályaismeret bővítését? ( %-ban)  

 7. 0 

 8. 8 

 9. 8 

 10 68 

 11 8 

 12. 0 

 nem tudom eldönteni 8 

 


