Előzetes igényfelmérő kérdőív
-eredményekKitöltési idő: átlagosan 2-3 perc
Összes válaszadó száma: 241
I.Első kérdésünk célja az volt, hogy általánosan felmérjük a válaszadók igényeit. 1-5-ig terjedő skálán
kellett megítélniük, hogy szívesen tanulnának-e hatékony stressz-kezelési módszereket, vagy
önérvényesítő technikákat. ( a és b pont). A legtöbb válaszadó ezeket 5-össel értékelte, azaz nagyon
szívesen fejlesztené magát ilyen téren.
Az 1. kérdés c és d pontja közti fő különbség a következő: A c pont játékos formában kínál
lehetőséget kommunikációs készségfejlesztésre ( akárcsak egy mobilapplikáció), míg a d pont
elméleti képzést említ. A válaszadók egyértelműen a játékos, interaktív formát részesítették
előnyben, - a hármas pontra 4,15, míg a négyes pontra 3,98 volt a válaszok súlyozott átlaga.
Az elméleti képzés relatív népszerűtlenségét mutatja az is, hogy ez kapta a legkevesebb 5-ös választ.

II. Korábbi tapasztalatunk, hogy az érdeklődők jelentős része bár szeretne, mégsem tud részt venni
képzéseinken. A II. kérdés segítségével arra kerestük a választ, hogy mik jelentik a legfőbb
akadályokat:
A kérdésekre adott válaszok alapján a két leggyakoribb akadály: a képzés anyagi vonzata, - 238
válaszadóból 145-nek, azaz több mint a felének jelent problémát, illetve az, hogy a képzés időpontjait
nem tudják összeegyeztetni saját időbeosztásukkal.
Ezeket az akadályokat egy online applikáció mind kiküszöbölné, hiszen a felhasználó ingyen
hozzájutna, és bármikor használhatná.

III. A hármas kérdésünk kiindulási támpontot biztosít abban, hogy egy esetleges online applikációt
milyen elektronikus készülékre fejlesszünk. Mivel a válaszadók 76 %-a rendelkezik okostelefonnal,
31%-a tablettel, ezért felmerül egy mobilapplikáció fejlesztésének lehetősége. Az mobilapplikáció
flexibilitása megengedné, hogy sokkal több emberhez eljuttassuk a képzés tananyagát, mint eddig
bármikor. A számítógép (asztali/hordozható) a leggyakoribb elektronikus eszköz a válaszadók
körében (96%).

IV. Felmérésre került, hogy egy esetleges online applikációt vajon milyen arányban tudnának az
érdeklődők saját otthonukban használni. Mivel a válaszadók 98,2%-ának van otthon internet
hozzáférése, ezért gyakorlatilag mindenki el tudná érni.

V-VI. Az utolsó két kérdéssel feltérképeztük, hogy a megkérdezettek mennyire lennének nyitottak
arra, hogy online applikációról tanuljanak új kommunikációs, illetve stressz-kezelési technikákat.
Rendkívül pozitív visszacsatolást kaptunk, mivel a válaszadók több mint 60%-a biztosan kipróbálná az
applikációt, és kevesebb mint 5 % zárkózna el tőle.

