
 
 

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a 
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint 
a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű 
felhasználásáért. 

 

Reacti-VET Projekt 

2019. december 5., multiplikációs rendezvény 

ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE 

 

A Reacti-VET – Teachers for Reactive and Responsive Vocational Education projekt keretében 

2019. december 5-én tartott „Szakképzés a munkaerőpiac igényeivel összhangban” elnevezésű 

multiplikációs rendezvényének értékelése, 28 darab leadott kérdőív alapján lent olvasható.  

A kérdőívet a résztvevők a a rendezvény végén, papíron töltötték ki, az adatfeldolgozást pedig 

a visszakapott kérdőívek alapján, elektronikusan végeztük. 

 

1. Mennyire volt elégedett a helyszínnel? 

A válaszadók jelentős része, 89%-a nagyon elégedett volt a Számalk-Szalézi Szakgimnázium által 
biztosított helyszínnel, 11% pedig elégedett értékelést adott a kérdésre. A válaszok között 
egyáltalán nem szerepelt elégedett-nél rosszabb értékelés, így a konferenciahelyszín 
egyértelműen elnyerte a rendezvény résztvevőinek tetszését. 
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2. Mennyire találta megfelelőnek az előzetes tájékoztatást? 

A rendezvényről adott előzetes tájékoztatással a válaszadók 72%-a nagyon elégedett volt, míg 
21% az elégedett minősítést adta erre a kérdésre. Csupán 7% azaz 3 fő adott közömbös/közepes 
értékelést. Arányaiban a közepesek száma elenyésző, azonban jelzés értékű a kommunikációt 
illetően. Az adatokból az látszik, hogy a résztvevők összességében olyan tájékoztatást kaptak, 
amit elvártak.  

 
 

 

3. Értékesnek találta a rendezvényen elhangzott információkat? 

Erre a kérdésre is a nagy többség elégedettségét fejezte ki, 78% nagyon elégedett volt, csupán 
4%, 1 fő értékelte közepesre a hallott információkat. Ez számunka azt jelenti, hogy a rendezvény 
elérte célját, értéket közvetített, illetve megtalálta azt a célcsoportot, aki számára értékes volt.  
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4. Választ kapott a felmerülő kérdéseire? 

 

A válaszadók többsége, 46%-a nagyrészt választ kapott a kérdéseire, 36%-a pedig teljes 
mértékben. Ennél a kérdésnél nagy a részben választ adók aránya, 18%, aminek több oka is 
lehet: a téma sokrétű, jelen rendezvény csak egy apró szeletét tudta bemutatni, sőt, inkább 
csak ízelítőt adott a továbbiakra. Másik oka lehet még, hogy rövid idő állt rendelkezésre, 
hiszen a leginkább várt kerekasztal beszélgetés az idő rövidsége miatt nem teljesen úgy 
alakult, ahogy annak lenni kellett volna. Fontos jelzés ez számunkra a későbbiek során, hogy 
az időgazdálkodásra külön figyelmet fordítsunk.  

 
 

5. Összességében hogyan értékeli a rendezvényt? 
A válaszadók összességében elégedettek voltak a rendezvénnyel, a válaszadók fele 
kiválónak minősítette azt. Számunkra ezek a visszajelzések azt mutatják, hogy a 
rendezvény megfelelt az elvárásoknak, hasznos és értékes információkat közvetített.  
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6. Egyéb 

Az utolsó pontban szabad szöveges nyílt kérdésben érdeklődtünk a résztvevők szubjektív 
véleménye iránt. A válaszolók többségének nem volt hozzáfűzni valója, amely azt támasztja alá, 
hogy a rendezvény tematikája és az átadott információk lefedték az elvárt érdeklődési 
területeket. A válaszadók közül 22-en, azaz közel 80%-uk jelentkezik az online képzésre, illetve 
néhány pozitív, megerősítő visszajelzés is érkezett. A negatív visszajelzések az időhiány és 
csúszás miatt voltak, hiszen ami az egyik előadás javára fordítja az időt, az egy másik előadásból 
hiányozni fog. Az időgazdálkodás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, a későbbiekben 
kiemelt figyelmet kell rá fordítani.  

 

Összefoglalás 

Sikeresnek tekinthetjük a 2019. december 5-i „Szakképzés a munkaerőpiac igényeivel 

összhangban” című szakmai rendezvényünket a leadott kérdőívek összesítése és értékelése 

alapján. Az érdekelt résztvevők nyitottak és érdeklődőek voltak, mind a módszerek, mind az 

eszközök, mind a projekt által fejlesztett és bemutatott lehetőségek későbbi használatára 

ugyanúgy, mint új tudás és képességek elsajátítására.  

Az értékeléseknél valamennyi szempont szerint jó eredményt mutat a visszajelzés. A 

rendezvény összesített értékelése közel 4,6-os átalgos értéket ért el úgy, hogy az értékelés 

szórása csekély. 

Különösen értékelendő az a pozitív visszacsatolás, miszerint résztvevőink közül sokan azonnal 

jelentkezni kívántak az online képzésre! 

 


