8. Mennyire fontos számodra, hogy foglalkozz ezekkel a témákkal?
Kérjük, írd a véleményedet leginkább kifejező számot az egyes oszlopokba!
Mennyire volt
fontos számodra
a foglalkozás
előtt?

Téma

Mennyire fontos
számodra most
a foglalkozás
után?

az intimhigiénia
a menstruáció
a védekezés

1
(egyáltalán
nem)
2
3
4
5 (nagyon)

Kérjük, a kérdőív kitöltésével adj nekünk visszajelzést, segítsd a munkánkat!
Most a Te véleményedre, ötleteidre vagyunk kíváncsiak!
Kérjük, a kérdőíven sehova ne írd fel a nevedet! Válaszolj bátran, őszintén!

I. Néhány alapadat:
1. Életkor:
2. Nem:
3. Korábban vettél már részt szexuális felvilágosításon?
Kérjük, karikázd be!

Igen / Nem

9. Van-e olyan téma/kérdés, amit nem érintettünk a foglalkozás során, és szerinted
fontos? Ha igen, írd le röviden!
…………………………………………………………………………………….........................................

Ha igen, írd le röviden, hogy milyen formában, és milyen élmény volt számodra!

.................................................................................................................................

.............................................................................................................................

10. A „Tudd hogy értsd” kampányt 4 márka: a DUREX, a LACTACYD, a LIBRESSE, a
NOSPA támogatja.
Ismerted ezeket a márkákat korábban?
Kérjük, az egyes márkák neve alatti oszlopban jelöld X-szel a Rád jellemző állítást!
Durex

Lactacyd

Libresse

a)
Nem
ismertem,
a
foglalkozás során hallottam
róla.
b) Ismertem, de a foglalkozás
során
megtudtam
róla
többet.
c) Ismertem, a foglalkozás
során nem tudtam meg újat
róla.
Köszönjük!
A „Tudd, hogy értsd” kampány csapata

Nospa

…………………………………………………………………………………….............................................

4. Szerinted szükség van szexuális felvilágosításra?
Kérjük, karikázd be!

Igen / Nem

II. A mai foglalkozásra vonatkozó kérdések:

6. A szexualitás komplex témájában találkoztál számodra új információval a
foglalkozás során?

1. Hogy érezted magad a mai foglalkozáson?
Karikázd be a hangulatodnak leginkább megfelelő ábrát!

Kérjük, karikázd be! Igen / Nem
7. Megtudtál valami újat a foglalkozáson …

2. Mennyire találtad számodra hatékonynak a foglalkozást?
Karikázd be a véleményedet leginkább kifejező számot!
1

2

3

Megtudtál valami újat a foglalkozáson az intimhigiéniáról?
Kérjük, karikázd be! Igen / Nem

4

5

egyáltalán nem

nagyon

Miért? Kérjük, röviden indokold választásodat!
…………………………………………………………………………………….............................................
.....................................................................................................................................

Megtudtál valami újat a foglalkozáson a menstruációról?
Kérjük, karikázd be! Igen / Nem

3. A foglalkozás melyik része tetszett a legjobban?
Kérjük, írd le és röviden indokold!
…………………………………………………………………………………….............................................
.....................................................................................................................................
4. Milyennek láttad a foglalkozásvezetőket? Mit gondolsz, mennyire…
Kérjük, karikázd be a véleményedet leginkább kifejező számot!
…felkészültek?

1

2

3

4

5

…hitelesek?

1

2

3

4

5

...működtek jól együtt?

1

2

3

4

5

egyáltalán nem

Ha Igen, akkor mik voltak számodra új információk? A felsoroltak közül karikázd be a
megfelelő számokat és/vagy írj az Egyéb részbe:
1. A hüvely egészséges védő rétege savas ph-jú;
2. Az intim területek tisztításához a szappan nem megfelelő;
3. A megfelelő intimhigiénia menstruáció alatt a nagyobb fertőzésveszély miatt
különösen fontos;
4. Egyéb új információ számomra: ...................................................................................

nagyon

5. Adnál még valamilyen visszajelzést a foglalkozásvezetőknek (pl. milyennek találtad
a kiállását, a kommunikációját, milyen légkört tudott teremteni) ? Ha igen, írd le
röviden!
……………………………………………………………………………………...............................................
.......................................................................................................................................

Ha Igen, akkor mik voltak számodra új információk? A felsoroltak közül karikázd be a
megfelelő számokat és/vagy írj az Egyéb részbe:
1. A menstruáció a női lét természetes és fontos része;
2. A menstruáció ciklikus folyamat;
3. A menstruáció egyszerre testi és lelki szintű történés;
4. Egyéb új információ számomra: ...................................................................................
Megtudtál valami újat a foglalkozáson a védekezésről?
Kérjük, karikázd be! Igen / Nem
Ha Igen, akkor mik voltak számodra új információk? A felsoroltak közül karikázd be a
megfelelő számokat és/vagy írj az Egyéb részbe:
1. Aki felelős önmagáért, az felkészül a nem kívánt terhesség és a szexuális úton terjedő
betegségek megelőzésére;
2. Az óvszer mindkét területen védelmet nyújt;
3. A szexuális úton terjedő betegségeket csak szakember tudja hatékonyan kezelni;
4. Egyéb új információ számomra: ...................................................................................

