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A kérdőívben a tanulók pályaválasztással kapcsolatos elképzeléseire 

kérdeztünk rá, valamint a pályaválasztási nyílt nappal kapcsolatos 

elégedettségről kérdeztük őket. A kérdőívet 66-an töltötték ki. 
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Néhány mondat a rendezvénnyel kapcsolatos észrevételekből: 

1 Tetszett 

2 Nagyon tetszett,hogy ki tudjam próbálni ami szeretnék lenni. Kedvesek voltak. 

3 Nagyon tetszett,hogy ki tudjam próbálni ami szeretnék lenni. Kedvesek voltak. 

4 Nagyon tetszett,hogy ki tudjam próbálni ami szeretnék lenni. Kedvesek voltak. 

5 Szerintem jó volt főleg a pincérkedés. 

6 Látványos, érdekes volt. Jól éreztem magam. 

7 Nagyon jó mindent meglehet találni és minden infót meglehet tudni. 

8 Nagyon jól éreztem magam, nagyon érdekesek voltak a bemutatók. 

9 
 

10 Nagyon jó volt élveztem, hogy mindent kipróbálhattam 

11 Nagyon tetszett. 

12 Jól szervezett volt. 

13 Kreatív és vicces, jó szórakozás volt. Kedvesek voltak. 

14 Jól éreztem magam, tetszett a cukrászat. 

15 Nagyon tetszettek a programok. 

16 
Tetszett,hogy  mi is részt vehettünk a feladatokban és hogy kaptunk a "profiktól" inni. A 

hamburger készítés nagyon tetszett. 

17 Nagyon jó az oktató. 

18 Nagyon jó volt. 

19 Jó volt 

20 Nagyon jól éreztem magam, nagyon érdekesek voltak a bemutatók. 

21 
 

22 Nagyon tetszett a cukrászat és a szakácskodás 

23 Nagyon jó a hangulat. Akik feladatoknál segítettek megértik egymást. 

24 Nagyon jó volt, tetszettek a programok. Finomak voltak amit megkóstoltam 
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25 Sok érdekes dolgot ismerhettem meg. 

26 Nagyon tetszett, rég láttam ilyen jó szervezést. 

27 Tetszett, máskor is jövők. 

28 Nagyon jól sikerült, nagyon jó programok voltak. 

29 Nekem igazán tetszett, szerintem fontos hogy az iskolát is meg ismerjék.  

30 
Nagyon jó dolog ez a nyílt nap ezáltal a diákok megismerhetik az ebben az iskolában 

tanulható szakmákat. Nagyon jól érzem itt magam. 

31 Nagyon jó volt sok érdekességek. 

32 Nagyon tetszett az amikor magam készítettem el a hamburgert. 

33 Nagyon tetszett a rendezvény, a különböző szakterületek.  

34 Mindenki nagyon segítő kész, rendezettség. 

35 Nagyon tetszett 

36 Mindenki segítőkész volt. 

37 Nagyon kell figyelni mindenre. 

38 Minden tetszett, az összes érdekes volt. 

39 Minden nagyon jő volt. Szép volt a díszlet. 

40 Színvonalas előadást láttam. 

41 Nagyon tetszett a szakács 

42 Nagyon rendesek, segítőkészek 

43 Segítőkészek és türelmesek voltak. 

44 Nagyon jó volt lehetne több alkalommal is. 

45 Nagyon tetszett 

46 Nagyon tetszett 

47 Segített a pályaválasztásban 

48 Érdekes és szép bemutató volt, segített a pályaválasztásban 

49 Nagyon tetszett, hogy lehetett választani a szakmák közül. 

50 Jó volt a bemutató, finom volt az étel és az ital. 

51 Jó volt 

52 Kreatív és vicces volt, kedvesek voltak az emberek. 

53 Jó volt minden 

54 Jó szórakozás, tanultam egy-két dolgot. 

55 Fontos a pontosság és a figyelem. 

56 Nagyon tetszett, nagyon jó volt. 

57 Nagyon jól éreztem magam, nagyon érdekesek voltak a bemutatók. 

58 nagyon jó volt izgalmas és változatos 

59 A szakács nagyon tetszett. 

60 Nagyon jó volt. 

61 Jó volt a bemutató, finom volt az étel. 

62 Tetszett az összes rendezvény. 

63 Jó hogy bemutatták a szakmákat és ki lehetett próbálni mindent. 

64 Nagyon jól éreztem magam. 

65 Tetszett, úgy gondolom hasznos volt. 

66 Nagyon tetszett ez a rendezvény. 
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Kérdőív a pályaválasztásról 

A kérdőív célja, hogy megismerjük, hogy milyen elképzelésed van a pályaválasztásról, hogyan 

tudnánk segítségedre lenni e fontos kérdésben. A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélküli. 

A kérdőívekre kérlek megfontolt és őszinte választ adj! Írj egy X-et a megfelelő téglalapokba! 

1. Nemed                             fiú                   lány 

 

2. Tanulmányi átlagod: …………… 

 

3. Van-e konkrét elképzelésed, hogy mi szeretnél lenni?        igen                                nem  

 

4. Az általános iskola után hogyan tervezed a jövőd?  

- gimnáziumba szeretnék menni 

- szakközépiskolába szeretnék menni 

- szakiskolába szeretnék menni 

 

5. Honnan szerzed leginkább az információkat a pályaválasztással kapcsolatban?  
(Állítsd sorrendbe 1-től 7-ig a megadott lehetőségeket!) 

- az iskolai tájékoztatókon 

- az intézményekben szervezett nyíltnapokon 

- a televízióból 

- az internetről 

- szüleidtől                                                        

- barátaidtól 

- egyéb helyekről……………… 

 

6. Pályaválasztásomat befolyásolja, hogy                teljesen      egyetértek   közömbös   nem értek   egyáltalán 

(Helyezd el a skálán mennyire jellemzőek rád az állítások!)              egyetértek                              egyet         nem értek 

                                                                                                                                                                                                     egyet 

- fontos számomra a tanulmányi eredményem                                                                

- fontos, hogy a szüleim példáját kövessem                                                                      

- fontos számomra a barátaim véleménye 

- fontos a társadalmi elismerése az adott szakmának 

- fontos, hogy könnyen elhelyezkedhessek 

- fontos, hogy külföldön is dolgozhassak 

- fontos, hogy szeressem, amit csinálok 

- fontos számomra az anyagi megbecsülés 

 

7. Szüleim legmagasabb végzettsége                Apa                  Anya 

- 8 osztály 

- szakmunkásképző 

- szakközépiskola 

- gimnázium 

- főiskola 

- egyetem 
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8. Szüleim jelenlegi munkahelye                   Apa                     Anya 

- közalkalmazott 

- multinacionális cégnél alkalmazott 

- vállalkozó 

- nyugdíjas 

- alkalmazott 

- munkanélküli 

 

9. Milyen területen szeretnél dolgozni? (több válasz is lehet) 

 média 

 egészségügy 

 oktatás 

 szociális munka 

 ügyintézés 

 mezőgazdaság 

 ipar 

 közlekedés 

 kereskedelem 

 vendéglátás 

 idegenforgalom 

 szolgáltatás 

 környezetvédelem 

 sport 

 informatika 

 rendvédelem 

 egyéb……… 

 

10. Szeretnél-e külföldön dolgozni?                   igen                       nem           

 

11. Mikor döntötted el, hogy milyen pályát választasz? 

- kisgyermekként     

- az előző két évben 

- ebben az évben 

- még nem döntöttem 

 

12. A mai rendezvényen melyik szakterület keltette fel leginkább az érdeklődésedet? 

 

______________________________________________________________________ 

 

13. Kérlek, hogy fogalmazd meg néhány mondatban rendezvényünkkel kapcsolatos 

észrevételeidet! 

______________________________________________________________________ 

Köszönjük, hogy válaszoltál a kérdésekre! 


