Kérdőív az iskolaválasztásról – a szülők példánya

Kérdőív az iskolaválasztásról – a tanuló példánya

1. Honnan hallott a Politechnikumról?
Rokon
Barát, ismerős
Internet
Facebook

1. Honnan hallott a Politechnikumról?
Rokon
Barát, ismerős
Internet
Facebook

Ide járó tanulótól vagy rokonaitól
Egyéb: ……………….….

Igen
2. Látta-e a honlapunkat?
Ha igen, kérem véleményezze 1-től 5-ig terjedő skálán
(1 - nagyon rossz; 5 – nagyon jó):

Nem
……….

Ide járó tanulótól vagy rokonaitól
Egyéb: ……………….….

Igen
2. Látta-e a honlapunkat?
Ha igen, kérem véleményezze 1-től 5-ig terjedő skálán
(1 - nagyon rossz; 5 – nagyon jó):

Nem
……….

3. Volt-e az iskolai Nyílt napon és/vagy Nyílt órán?

Igen

Nem

3. Volt-e az iskolai Nyílt napon és/vagy Nyílt órán?

Igen

Nem

4. Részt vett-e az igazgatói tájékoztatón?

Igen

Nem

4. Részt vett-e az igazgatói tájékoztatón?

Igen

Nem

5. Mi fontos az Ön számára egy gimnáziumban? Kérem, hogy rangsorolja az alábbiakat!
(1 – nem túl fontos, 5 – nagyon fontos)
…… Szoros tanár-diák együttműködés ..................... 1
…… Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása .. 2
…… Digitális infrastruktúra ........................................ 3
…… Személyközpontú iskola .................................... 4
…… Kompetencia mérések eredményei ................... 5
…… Felkészítés a sikeres egyetemi felvételire ......... 6
…… Rugalmas problémakezelés .............................. 7
…… Hiteles tanárok ................................................... 8
…… Támogató légkör ................................................ 9
…… Jó hangulat ...................................................... 10
…… A nyelvvizsga megszerzése ............................ 11
…… Fegyelem ......................................................... 12
…… A kreativitás ösztönzése .................................. 13
…… Minél jobb tanulmányi eredmények elérése .... 14
…… Jó társaság ...................................................... 15
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…… Kompetencia mérések eredményei .................... 5
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…… A kreativitás ösztönzése ................................... 13
…… Minél jobb tanulmányi eredmények elérése ..... 14
…… Jó társaság ....................................................... 15

6. Mit talált a legvonzóbbnak a Poliban?
………………………………………………………………………………….

6. Mit talált a legvonzóbbnak a Poliban?
………………………………………………………………………………….

7. Ki „talált rá” a Politechnikumra, mint lehetséges középiskolára?
Szülő
Diák
Más: ………………………..

7. Ki „talált rá” a Politechnikumra, mint lehetséges középiskolára?
Szülő
Diák
Más: ………………………..

8. A lap kitöltője:

8. A lap kitöltője:

Szülő

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat!

Diák

Szülő

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat!

Diák

