
 
 
 Köznevelés az iskolában  
„Tudásfórum 3.3” - együttműködést fejlesztő műhelymunka 

 

A 7. osztályosok sikeres pályaválasztásának előkészítése és lebonyolítása 

 

 

A februári szülői értekezleten a szülőket megkértük, hogy az iskola honlapján található linken 

elérhető kérdőívet töltsék ki. A kérdőívvel az ő továbbtanulással kapcsolatos elvárásaikat 

szerettük volna felmérni, hogy minél jobban tudjunk alkalmazkodni ezekhez, és minél 

sikeresebb legyen gyermekük iskolaválasztása. 

 

 

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI KÉRDŐÍV ÖSSZESÍTÉSE 

 

Kérdések  Teljes 

mértékben 

Elég jól kevésbé Egyáltalán 

nem 

Van-e előzetes ismerete iskolánk 
pályaválasztást segítő 
tevékenységéről? 
 

4 6 9 3 

Mennyire venné figyelembe az 
osztályfőnök illetve a szaktanárok 
véleményét az iskolaválasztással 
kapcsolatosan?  
 

6 13 1 2 

Ön mennyire van tisztában a 
különböző foglalkozások, szakmák 
elvárásaival? 
 

3 6 10 3 

Mennyire ismeri Ön a középfokú 
iskolatípusokat? 
 

4 7 8 3 

Tisztában van-e az egyes 
iskolatípusok elvárásaival? 
 

3 6 8 5 

Az Ön véleménye szerint, gyermeke 
rendelkezik-e azokkal a 
képességekkel, amelyek a 
választandó középiskolának 
megfelelnek? 
 

6 9 6 1 

 

 

 

 

 



Állítsa fontossági sorrendbe az általános iskola pályaválasztási feladatait?  

(22 a legfontosabb, 176 a legkevésbé fontos) 

 [tájékoztatás a felvételi eljárással kapcsolatosan] 
 

91 

  [pályaválasztási szülői értekezlet] 
 

92 

  [középiskolák bemutatása] 
 

96 

[helyi üzemek meglátogatása] 
 

122 

[pályaválasztási tanácsadó meghívása] 
 

88 

[a pályaválasztáshoz kapcsolódó adminisztráció lebonyolítása] 
 

92 

[lehetőség biztosítása nyílt napok látogatására] 
 

86 

  [felvételi előkészítők szervezése] 
 

125 

A kérdőív kitöltése online formában történt, ami egy új dolog volt a szülők többségének. 

Valószínűleg ez lehetett az oka, annak, hogy a kérdőív kitöltése sajnos kis létszámban történt 

meg. 

 

Összegzés a pályaválasztási kérdőívekről 
1. A szülők többségének nincs, vagy kevésbé van előzetes ismerete iskolánk 

pályaválasztást segítő tevékenységéről. 

 

2. A válaszadók eléggé figyelembe vennék/veszik az osztályfőnök, illetve szaktanárok 

véleményét döntésük előtt. 

 

3. A kérdőív kitöltői kevésbé vannak tisztában a különböző szakmák elvárásaival, ill. a 

középfokú iskolatípusok ismeretével és azok elvárásaival. 

 

4. Ennek ellenére úgy gondolják, hogy gyermekük eléggé rendelkezik azokkal a 

képességekkel, amelyek a választandó középiskolák elvárásainak megfelelnek. 

 

Az iskola pályaválasztási feladatait illetően az alábbi fontossági sorrend alakult ki: 

 felvételi előkészítők szervezése 

 helyi üzemek meglátogatása 

 középiskolák bemutatása 

Legkevésbé érezték a válaszadók fontosnak a pályaválasztási tanácsadó meghívását. 

A válaszokból is kitűnik, hogy iskolánk pályaválasztási munkája a szülők elvárásainak 

megfelelően alakul, hisz iskolánkban működnek felvételi előkészítők, sor került már 

üzemlátogatásra is. Nyolcadik osztályban pedig a középiskolák helyben mutatkoznak be. 

 
 

 


