
KÉRDŐÍV 
 

Kedves Tanuló! 
Székelyudvarhely városvezetése a városi iskolahálózat és a képzési szerkezet fejlesztése érdekében egy 
kutatásokkal alátámasztott tanulmányt készít. A székelyudvarhelyi középiskolákkal kapcsolatos tanulói 
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. Melyik iskolába jársz? …………………….………………………….. 

 
2. Milyen településen laksz? 
a) Székelyudvarhely  b) Más város:………………………  c) Falu:……………………  
 
3. Mi szüleid legmagasabb iskolai végzettsége? 
 

3.1. Anya 3.2. Apa 
a általános iskola a általános iskola 
b szakiskola b szakiskola 
c szakközépiskola c szakközépiskola 
d gimnázium/elméleti líceum d gimnázium/elméleti líceum 
e posztlíceumi képzés e posztlíceumi képzés 
f egyetem, egyetemi továbbképzés f egyetem, egyetemi továbbképzés 
g nem tudom g nem tudom 

 
4. Nemed?  a) Fiú  b) Lány 
 
5. Mennyire tartod fontosnak az alábbi tényezőket a leendő középiskolád tekintetében? 
 (Kérünk, minden sorba tegyél egy X jelet a megfelelő helyre!) 
 

MENNYIRE FONTOS,  
HOGY A KÖZÉPISKOLÁBAN 

Egyáltalán  
nem 

Kis-  
mértékben 

Többé-
kevésbé 

Elég 
erősen 

Teljes 
mértékben 

5.1 hasznos, használható tudást 
szerezhetek 

     

5.2 gyakorlatias oktatás      
5.3 modern az iskola felszereltsége      
5.4 jó osztálytársak      
5.5 bulizós rendezvények      
5.6 jó a suli hírneve       
5.7 jók a tanárok      
5.8 érdekesek az órák      

 
6. Mit tartasz a legfontosabbnak ahhoz, hogy magabiztos, sikeres ember legyél?  

(Karikázd be azt a választ (egyet), amellyel leginkább egyetértesz, vagy írd le a véleményed!) 
 

a) Minél több szakmai tudást elsajátítsak a lehető legfiatalabban 
b) Legyen egy jó szakmám, az érettségi nem annyira fontos 
c) Egyszer legyen érettségim, utána gondolkodom majd, hogy mi legyen 
d) Legyen egy jó szakmám és érettségim 
e) Legyen egyetemi végzettségem 
f) Külföldön képzelem el a jövőmet 
g) Ezek helyett azt, hogy 

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

Ssz.: 



7. Kérjük, ismereteid szerint rangsorold Székelyudvarhely középiskoláit!  A sorrend felállításánál 
használd az intézmény neve mellett szereplő a-tól h-ig tartó jelölést.

 
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

 
 
 
 

8. Középiskolád kiválasztásánál kinek a véleménye számít leginkább? (Egy válasz!) 
 

a) Szülő 
b) Gyerek 

c) Gyerek és szülő 
d) Szülő és tanár 

e) Tanár és gyerek 
f) Tanári ráhatás jelentős  

 
9.  Milyen feltételek mellett választanál szakiskolát (3 év, érettségi nélkül)? (Egy válasz!)  

 
a) Ha jó az iskola hírneve 
b) Ha indulásból látszik a munkahely 
c) Ha jó az iskola felszereltsége 

d) Meggyőző kommunikáció 
e) Jó szakmát tud tanítani 
f) Sosem választanék szakiskolát 

 
10. Van-e a lakókörnyezetedben olyan munkahely, ahol szívesen dolgoznál? 

a) Nincs 
b) Van 

o Melyik az? …………………………………………………………………………. 
o Mi lennél ott szívesen? 

………………………………………………………………………….. 
 

11. Mire volna a leginkább szükséged, hogy jó döntést hozz leendő középiskolád kiválasztásához? 
 

a) Az egyes szakmák jó, érthető, látványos bemutatására 
b) Több pozitív információra, hogy milyen egy munkahely 
c) Önbizalom-erősítő programokra 
d) Gyakorlatiasabb oktatásra 
e) Egyéb, éspedig ………………………………………………………………………………… 

 
12. Abszolválást követően, melyik iskolá(k)ba fogsz jelentkezni? A jelentkezés sorrendjét a 7-es 
kérdésben használt betűjelöléssel tüntesse fel (a-tól h-ig)! 
 
1……………………………… 2. ……………………..……  3……………………...................... 
 
13. Milyen szakirányú/profilú osztályba szeretnél járni?     

………………………………………………….. 
 
14. A profil kiválasztásánál mennyire számítottak az alábbi tényezők? 
 

SZAKVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK Egyáltalán 
nem 

Kis- 
mértékben 

Többé-
kevésbé 

Elég 
erősen 

Teljes 
mértékben 

14.1 Az itthoni munkaerőpiac igényei      
14.2 A külföldi munkaerőpiac igényei      
14.3 Jó fizetés      
14.4 Az érdeklődési köröm      
14.5 A saját céljaim      

 

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

Köszönjük a válaszokat! 


