A szülők véleménye
Megjegyzés:A négy szülő válaszát köszönjük; remélhetőleg, a többség véleményét tükrözi.
1.Tudott az iskola idei, új keretek között szervezett pályaorientációs program létezéséről?
igen :100%
nem :0%
2. Milyen forrásból kapott információkat? /Véleményét X-szel jelezheti! Több válasz is megjelölhető!/
válasz %-ban
SZV-tól kapott e-mail
Más szülő
75
Szülői értekezlet
Gyermeke
75
Honlap / „PályaProgram” c.oldal/
Gyermeke osztály-/évfolyamtársa
0
Ofő /pl. e-mail/
Az iskola részéről a szervező /pszich./
0
Szaktanár/ok
Más:……………………
0
Előadó mint szülő
Más:……………………
0
3. Szülőként Ön általában milyennek tartja a programunk célját?
(1-5-ig értékelheti!1=egyáltalán nem….. 5= nagyon sokat segíthet a diákok későbbi döntésében) /átlag/:
4.Elképzelhető, hogy kapott visszajelzéseket .Ha igen,ki osztotta meg Önnel a véleményét?
válasz %-ban
gyermeke
szaktanár
100
Gyermeke osztály-/évfolyamtársa
szülőtárs
0
ofő
Más:előadást tartó ismerős
0

válasz %-ban
0
75
0
75
0
0

5,0
válasz %-ban
0
0
25

5. Gyermeke a témanapon két előadásra jutott el. Általában és összességében milyennek tartotta a pályaorientációs témanapot?
Milyen visszajelzéseket jutottak el Önhöz? ? /Ismét X-t kérünk. Több válasz megjelölhető! Esetleges kiegészítéseit is köszönjük./
Megjegyzés: Egy szülő erre a kérdésre nem jelölte válaszolt, ennek ellenére 4 fővel számoltunk.
válasz %-ban
érdektelen
értelmetlen
0
unalmas
szervezetlen
0
fölösleges/ szükségtelen
szervezett
0
érdekes
időpazarlás
75
informatív
az iskola csak oktasson
75
értelmetlen
elégséges kínálat
0
hasznos
egysíkú a program
75
hiányos kínálat
Más :színes
0
Úgy tűnik,a gyermekemre is hatott
Más: változatos
50
korai
0

válasz %-ban
0
0
50
0
0
25
0
25
25

6.Szülőként hogyan látja? Hatással lehetnek-e az info-k ,benyomások, szempontok a fakultáció véglegesítésére, majd a későbbi
döntésükre?
IGEN :75%
NEM: 0 %
TALÁN: 25%
7..Ha igen, Önökre milyen hatást fejt ki a PP-tól kapott/ kapható tájékozódás?/Reményeink szerint csak pozitív lehet, mégis leírunk
egy-egy lehetséges negatív következményt is./ / X-szel jelezheti. Több válasz megjelölhető! Esetleges kiegészítéseit szintén várjuk./
megjegyzés: n=4
válasz %-ban
válasz %-ban
Hiteles info-k
További pályák megismerésére ösztönözte
50
25
a gyermeket
Független szakemberektől kapott info-k
Új szempontokat kaptunk más szakmák
50
25
megismeréséhez
Betekintés új lehetőségekbe
Gyermekem egyes tantárgyak iránti
100
25
érdeklődését fokozta
Otthoni beszélgetés/közös gondolkodás
ELLENKEZŐLEG!!!
75
0
indított
Gyermekemet elbizonytalanította
Szülőként én is kaptam új infokat
ELLENKEZŐLEG!!!
25
0
Gyermekemet tanulás iránti érdeklődését
csökkentette
Gyermekem elképzelését alátámasztotta
Más:osztálytárs szülője hitelesebb lehet
25
25
egy idegennél
Gyermekem nyitottságát erősítette
Más: a gyermekem szokásaira is pozitívan
100
25
hatott az egyik előadás
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8. Ön szerint melyik osztályfokban lenne célszerű elkezdeni a pályaismeret bővítését?

7. :0%

8.: 0%

9.: 40%

10.: 60%

9.. Ön hogyan vélekedik?
A PályaProgramot a következőkben az ideihez hasonló keretek között /kötelező ,de választható módon/ és csak bizonyos
évfolyamnak hirdessük meg?

igen: 75 %

nem : 25%

nem tudom eldönteni: 0%

Vagy a korábbi évekhez hagyományainak megfelelően (2009-2014), havi 1-2 rendezvényen a teljes iskola számára fakultatív
rendezvényeket tartsunk?

igen: 0%

nem :100%

nem tudom eldönteni: 0 %

10.. Jelenleg mit gondol? A következő tanévben Ön szívesen csatlakozna előadóként a programhoz?

igen: 0%

nem : 75%

talán: 25%

11.Amennyiben ideje engedné, és ha a vendégeink is hozzájárulnának, Ön jövőre megjelenne a nyitott, szülőknek is meghirdetendő
rendezvényeken?

igen: 50%

nem : 0 %

talán: 50%

12. Örömmel vesszük, ha további javaslatait, gondolatait, ötleteit megosztja velünk.
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