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jan.28. online rendezvény 
 

Az előadók visszajelzése 
 

 
A január végi programunk 44 előadásán 35 szakemberrel találkozhattunk. Az önkéntes, anonim és online anyagot 21 vendégünk töltötte ki. 
Nyitottságukat, válaszukat, megfontolandó kiegészítéseiket és az elismerő jelzéseket  egyaránt köszönjük. 
 

 
 
1. Szívesen fogadta az idei kezdeményezését?    

 
 
 igen  :100%                                       nem : 0%                                              is-is: 0%  
 
 

2. Milyennek ítéli az iskola részéről az előzetes szervezés decemberi és januári szakaszát? 
A szervezés egyes elemeivel kapcsolatos válaszát 1-5-ig szíveskedjen jelezni! (1 = nagyon elégedetlen voltam …. 5=teljesen igen)   
Esetleges kiegészítéseit szívesen fogadjuk! 
n=21 
 
 
 

átlagérték 
( 1 – 5 ) 

módusz medián terjedelem 

rendszeres kapcsolattartás 4,9 5 5 4-5 
 a szervező együttműködése 5,0 5 5 5 
 a szervező  kommunikációja, a hangnem 4,9 5 5 4-5 
alaposság 5,0 5 5 5 
 

3. Hogyan vélekedik az online program lebonyolításával kapcsolatban?  
 

 
 

átlagérték 
( 1 – 5 ) 

módusz medián terjedelem 

 az online formához alkalmazott, egyéni postafiók létrehozása 4,5 5 5 3-5 
 a MEET során a tanár/ok együttműködése 5,0 5 5 5 
max. 11-12 diák regisztrálhatott, látogatottság 4,9 5 5 4-5 
a megjelent diákok érdeklődése, nyitottsága 4,0 4 4 2-5 
a csoport kérdéskultúrája 3,7 4 4 2-5 
 a diákok viselkedése, együttműködése 4,3 4 4 3-5 

 
Az adott nap lebonyolítását összességben hogyan értékeli?  4,85  (módusz: 5, medián:5, terjedelem 4-5) 
 
 

 
4.  Önnek mennyire okozott nehézséget a felkészülés, a szervezés és a programban való részvétel (november és január között)?  

 
 
 

válaszok  
%-ban 

egyáltalán  nem 95 
kissé 0 
jelentős mértékben 5 
nem tudom eldönteni 0 

 
 
5.Együttműködőként milyennek tartja a PP-t, köztük a 10.évf. programját? Véleményét 1-5-ig szíveskedjen jelezni!    
 

4,85  (módusz: 5, medián:5, terjedelem 4-5) 
 
 
6. Jelenlegi álláspontja szerint következő tanévi programunkban ismét vállalna előadást?  

igen : 86%                                                       nem: 0%                                                      talán: 14 % 
 
 
7. Szakemberként és magánemberként Ön mit gondol, melyik évfolyamon érdemes elkezdeni a pályaismeretet bővítő foglalkozásokat? 
 

lehetséges válaszok válaszok %-ban 
7.évf. 0 
8.évf. 0 
9.évf. 9 

10.évf. 62 
11.évf. 24 
12.évf. 0 

nem tudom eldönteni 5 
 
 
 
Vendégeink hat kiegészítését, külön véleményét köszönjük. 


