
 
KÉRDŐÍV 
 

Tisztelt Szülő! 
Székelyudvarhely városvezetése a városi iskolahálózat és a képzési szerkezet fejlesztése érdekében egy kutatásokkal 
alátámasztott tanulmányt készít. A székelyudvarhelyi középiskolákkal kapcsolatos szülői vélemények összegyűjtése 
azért fontos számunkra, hogy a városvezetés számára egy használható jelentést tudjunk átadni a székelyudvarhelyi 
középiskolai oktatás továbbfejlesztésére, erősségeinek megtartására és hiányosságainak kiküszöbölésére. 
 
1. Hol az Ön családjának lakóhelye? 

a) Székelyudvarhely  b) Más város: …………………………   c) Falu:………………………… 
 
2. Az Ön neme: a) Férfi  b) Nő 
 
3. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 
 

a) általános iskola 
b) szakiskola 
c) szakközépiskola 

d) gimnázium 
e) posztlíceumi képzés 
f) egyetem, egyetemi továbbképzés 

 
4. Melyik középiskolai továbbtanulási formát tarja a leghatékonyabbnak gyermeke érvényesülése érdekében? 
(Egy választ karikázzon be!) 
 

a) Színvonalas szakiskolai képzés érettségi nélkül 
b) Színvonalas szakközépiskolai képzés érettségivel 
c) Elméleti középiskolai képzés, van ideje majd később szakmát választani 
d) Elméleti középiskolai képzés, hogy később egyetemi tanulmányokat folytasson 

 
5. Véleménye szerint a középiskolai tanulmányok milyen mértékben nyújtanak segítséget gyermeke számára az 
alábbi tényezőkhöz? (Kérjük, soronként tegyen egy X jelet a megfelelő helyekre!) 
 

ÉRVÉNYESÜLÉSI LEHETŐSÉG  
SZEMPONTJAI  

Egyáltalán 
nem 

Kis- 
mértékben Közepesen Elég jól Kiválóan 

5.1 Karrierlehetőség      
5.2 Szakmai tudás      
5.3 Fizetési lehetőség      

 
6. Véleménye szerint a helyi iskolák mennyire tudják, hogy a gyerekének mire van szüksége? 

Egyáltalán nem  1 2 3 4 5  Teljes mértékben 
 
7. Véleménye szerint az iskolarendszer mennyire ad gyakorlatias tudást a gyerekének? 

Egyáltalán nem  1 2 3 4 5  Teljes mértékben 
 
8. Mennyire játszanak szerepet a gyereke középiskolájának, valamint szakjának kiválasztásánál a következő 
szempontok? (Kérjük, soronként tegyen egy X jelet a megfelelő helyekre!) 
 

ISKOLAVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK Egyáltalán 
nem 

Kis- 
mértékben 

Többé-
kevésbé 

Elég 
erősen 

Teljes 
mértékben 

8.1 Az iskola hírneve      
8.2 Az iskola felszereltsége      
8.3 Ismerősi kapcsolatok, ajánlások      
8.4 A választott szak elérhetősége      
8.5 A választott szak felhasználhatósága      

SZAKVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK Egyáltalán 
nem 

Kis- 
mértékben 

Többé-
kevésbé 

Elég 
erősen 

Teljes 
mértékben 

8.6 Az itthoni munkaerőpiac igényei      
8.7 A külföldi munkaerőpiac igényei      
8.8 Jó fizetés      
8.9 A gyerekem érdeklődési köre      
8.10 A gyerekem saját céljai      

Ssz.: 



9. Mennyire ért egyet a városi oktatási rendszerről egyesek által megfogalmazott alábbi véleményekkel? 
(Kérjük, soronként tegyen egy X jelet a megfelelő helyekre!) 
VÉLEMÉNYEK A SZÉKELYUDVARHELYI 
OKTATÁSI RENDSZERRŐL 

Egyáltalán 
nem 

Kis-  
mértékben 

Többé-
kevésbé 

Elég 
erősen 

Teljes 
mértékben 

9.1 Jó a város oktatási hírneve       

9.2 Az oktatók felkészültek      

9.3 Az iskolák jól felszereltek      

9.4 Kitűnő az elméleti oktatás      

9.5 Kitűnő a szakoktatás      

9.6 Folyamatosan javuló rendszer, 
remélhetőleg jó a gyermekemnek 

     

9.7 Aki teheti, kerülje el, és találjon más 
megoldást 

     

9.8 Én is ebben végeztem, a gyermekem is 
kibírja 

     

9.9 Lehetetlen rendszer, amelyben a 
gyermekem szenved 

     

 
10.  Kérjük, ismeretei szerint rangsorolja Székelyudvarhely középiskoláit! 

 
a) Bányai János Műszaki Szakközépiskola 
b) Baczkamadarasi Kis Gergely Református Koll. 
c) Benedek Elek Pedagógiai Líceum 
d) Eötvös József Szakközépiskola 

 
e) Kós Károly Szakközépiskola 
f) Marin Preda Elméleti Líceum 
g) Palló Imre Művészeti Szakközépiskola 
h) Tamási Áron Gimnázium 

 
 
 
11. Az abszolválást követően gyereke melyik iskolá(k)ba fog jelentkezni? A jelentkezés sorrendjét a 10-es 
kérdésben használt betűjelöléssel tüntesse fel (a-tól h-ig)! 

 
1………………            2.……………………..                 3……………........... 

 
12. Az abszolválást követően gyereke milyen szakirányú/profilú osztályba fog jelentkezni? 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
13. Amennyiben nem lesz lehetőség, hogy gyereke elméleti iskolába kerüljön, milyen más megoldást 
választanának? 
a) Szakiskolába jelentkezne (érettségi nélkül), éspedig (iskola, szak): …………………………………………. 
b) Szakiskolába jelentkezne (érettségivel), éspedig (iskola, szak): …...………………………………………… 
c) Más város elméleti osztályába jelentkezne éspedig (város, iskola, szak): 

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

d) Egyéb:…………………………………………………………………………………………………………. 
 
14. Abban az esetben, ha gyereke szakiskolában folytatja tanulmányait, Ön hajlandó lenne egy helyi 
vállalkozással szerződést aláírni, hogy a gyereke ösztöndíj ellenében ott gyakorlatozzon, valamint a 
későbbiekben ott is dolgozzon? 

a) Igen  b) Nem  c) Nem tudom   d) Nem fog szakiskolába járni 
 
15. Az Önök családjában a gyerek iskolaválasztásnál kinek a véleménye számít leginkább? (Egy válasz.) 
 

a) Szülő 
b) Gyerek 

c) Gyerek és szülő 
d) Szülő és tanár 

e) Tanár és gyerek 
f) Jelentős tanári ráhatás 

16. Melyik iskolába jár a gyermeke?  ………………………………………………… 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 
        

Válaszait köszönjük! 


