
A PályaProgram  2019/2020 c. rendezvénnyel kapcsolatos vélemények 

A PP XI.évfolyama 

Kérdőív az osztályfőnököknek és/vagy felügyeletet biztosító kollégának 

 

Megjegyzés: Az anonim anyagot öt kolléga töltötte ki. Reméljük, a válaszok a többség véleményét tükrözik. Munkatársaink 

kiegészítéseit köszönjük.. 

 

n=5 

 

1. Szívesen fogadtad az idei kezdeményezését? 

 

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

 

2. A program szervezés és előkészítés idején az osztályfőnöket igyekeztünk tehermentesíteni. Amennyiben osztályfőnök 

vagy, ofőként  hogy érzed? Mennyi feladatot hárítottunk Rád?/aláhúzást kérünk/ 

 

nem vagyok ofő: 4fő           

ofő: 1 fő,                       egyáltalán nem:100%                                kicsit:0%                                   nagyon:0% 

 

 

3. A program lebonyolításába osztályfőnökként és/vagy felügyelő tanárként egyaránt kértük a segítséged. Mit gondolsz? 

Mekkora elfoglaltságot, erőfeszítést róttunk Rád? /aláhúzást kérünk/ 

n=8 

egyáltalán  nem  éreztem soknak: 80%                   kevésbé:20%                       jelentős mértékben:0% 

 

 

4. Hogyan vélekedsz a program lebonyolításával kapcsolatban? Kérjük, szíveskedj jelezni az elégedettség fokát! Esetleges 

kiegészítésed is szívesen fogadjuk! 

 

 

 

Értékelés 

( 1 – 5 ) 

módusz medián terjedelem 

Szervezők együttműködése a program alatt× 5 5 5 5 

látogatottság /max. 13 fő lehetett/ 4,8 5 5 4-5 

A diákok érdeklődése, nyitottsága 4,8 5 5 4-5 

Kérdéskultúra 4,4 5 5 3-5 

viselkedésük 4,8 5 5 4-5 

 az adott nap lebonyolítása 5 5 5 5 

 eszközök biztosítása az adott napon  5 5 5 5 

 

5 .Együttműködőként,tanárként általában milyennek tartottad a programot? Véleményed 1-5-ig szíveskedj jelezni!  

   

4,8 (módusz:5, medián:5, terjedelem:4-5) 

 

 

6.Mit gondolsz? Szaktanárként- főként ofőként - szívesen fogod javasolni a PP következő rendezvényeit? 

 

igen:100%                                                           nem:0%                                              talán:0% 

 

 

7. Jelenlegi álláspontod szerint a következő tanévi programunkban vállalnál valamilyen szerepet ? 

       

igen:100%                                                           nem:0%                                              talán:0% 

 

 

8. Ha igen, milyent? 

 

szervező:0%                                                         hallgató/felügyelő tanár:100% 

 

 

9.Most, hogy részese voltál a PP-nek, szerint melyik évfolyamon lenne célszerű elkezdeni a pályaismeret bővítését? 

7. :40%                            8.:0%                           9.:20%                          10.:40% 

 

 

10. Felnőttként, tanárként, ofőként  hogyan látod? A PályaProgramot a következőkben kizárólag csak témanapon /kötelező és 

választható/ és csak bizonyos évfolyamnak /pl.10./ hirdessük meg?             

 

igen:40%                                                 nem: 20%                                nem tudom eldönteni:40% 

 

Vagy havi 1-2 rendezvényen a teljes iskola számára is  /7-12.évf./ érdemes megszervezni a rendezvényeket?  

igen:40%                        nem:20%                      nem tudom eldönteni:40% 

 

 

 



 

 

 


