Név: ____________________________

Név: ____________________________

1. Mi szeretnél lenni?

1. Mi szeretnél lenni?

2. Milyen iskolatípusban szeretnél továbbtanulni?
Ha tudod az iskola nevét is, írd ide:

2. Milyen iskolatípusban szeretnél továbbtanulni?
Ha tudod az iskola nevét is, írd ide:

a) Gimnázium

a) Gimnázium

b) Szakgimnázium (korábbi nevén: szakközépiskola)

b) Szakgimnázium (korábbi nevén: szakközépiskola)

c) Szakközépiskola (korábbi nevén: szakiskola)

c) Szakközépiskola (korábbi nevén: szakiskola)

d) Nem tudom, mert nem ismerem, mi a különbség ezek között.

d) Nem tudom, mert nem ismerem, mi a különbség ezek között.

e) Nem tudom, hogy nekem melyik volna jó.

e) Nem tudom, hogy nekem melyik volna jó.

3. Családod tagjai szerint milyen iskolatípus volna Neked való?
(Többet is megjelölhetsz.)

3. Családod tagjai szerint milyen iskolatípus volna Neked való?
(Többet is megjelölhetsz.)

a) Gimnázium

a) Gimnázium

b) Szakgimnázium (korábbi nevén: szakközépiskola)

b) Szakgimnázium (korábbi nevén: szakközépiskola)

c) Szakközépiskola (korábbi nevén: szakiskola)

c) Szakközépiskola (korábbi nevén: szakiskola)

d) Még nem tudják.

d) Még nem tudják.

e) Mindenki mást gondol erről.

e) Mindenki mást gondol erről.

f) Nem szólnak bele a döntésembe.

f) Nem szólnak bele a döntésembe.

4. Húzd alá, amelyik érvényes Rád (többet is megjelölhetsz):

4. Húzd alá, amelyik érvényes Rád (többet is megjelölhetsz):

a) Biztos vagyok az elképzelésemben, merre megyek továbbtanulni.

a) Biztos vagyok az elképzelésemben, merre megyek továbbtanulni.

b) Még nem tudom mi legyek, de majd kialakul.

b) Még nem tudom mi legyek, de majd kialakul.

c) Nyomaszt, hogy még nem tudom, mit szeretnék.

c) Nyomaszt, hogy még nem tudom, mit szeretnék.

d) Úgy érzem, nem ismerem eléggé magam.

d) Úgy érzem, nem ismerem eléggé magam.

e) Szüleim más iskolát szeretnének, mint én.

e) Szüleim más iskolát szeretnének, mint én.

f) Nem tudok eléget a továbbtanulási lehetőségekről.

f) Nem tudok eléget a továbbtanulási lehetőségekről.

g) Szívesen részt vennék továbbtanulásról szóló foglalkozáson.

g) Szívesen részt vennék továbbtanulásról szóló foglalkozáson.

h) Elmennék egy pályaválasztási tanácsadóba, ahol segítenek.

h) Elmennék egy pályaválasztási tanácsadóba, ahol segítenek.

A kérdőívről osztályfőnököknek
A kérdőívet 7-8. évfolyamban érdemes alkalmazni. Segítségével megismerhetők
a legfontosabb információk a tanulók továbbtanulásával kapcsolatosan, és árnyaltabb képet alkothatunk az osztály egészéről is.
A válaszok tartalmilag és pontérték alapján is értékelhetők, eredményeik felhasználhatók az osztályfőnöki pályaorientációs munkához.
Amennyiben a válaszokat pontozzuk, megtudhatjuk a pályaválasztással kapcsolatos nehézségek mértékét, támpontot kaphatunk az egyéni pályaválasztási tanácsadás indokoltságához is.

Pontozási útmutató
Kérdés Válasz
1.
2.

Nem tudja:
Több iskolatípust is megjelöl:
d)
e)
d)
e)
f)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3.

4.
Kitöltési útmutató
A kitöltés kb. 5 percet vesz igénybe. Ezt az instrukciót érdemes mondani:
„Ez a kis kérdőív segít végiggondolni néhány fontos kérdést a továbbtanulásoddal
kapcsolatban. Az első kérdéshez írnod kell, a többinél aláhúznod a rád legjobban
illő választ.
Ha még nem tudod, mi szeretnél lenni, ezt írd: ’Még nem tudom.’
Ha a többi kérdésnél úgy gondolod, hogy több válasz illik rád, többet is aláhúzhatsz!”

Pontszám
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1

Maximális pontszám: 16
-

11 pont fölött érdemes javasolni a tanácsadóba jelentkezést
A 4/f és 4/g válaszok mennyisége jelezheti az osztály motiváltságát pályaorientációs foglalkozásokra (akár pályatanácsadó intézmény munkatársának meghívására)

A tanulókkal való kitöltetés után érdemes a „Továbbtanul az osztályom” összesítő táblázatot kitölteni.

FPSZ Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó – palyavalasztas.fpsz.hu

