KECSKEMÉTI BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM

TANULÓI ELÉGEDETTSÉG - MÉRÉS

Tisztelt Szülők!
Iskolánk olyan intézményként szeretne működni, ahol a tanulók jól érzik magukat.
Fontos számunkra, hogy megkapják mindazt a támogatást és ismeretet, ami lehetővé teszi
fejlődésüket és képességeik kibontakoztatását.
Ehhez folyamatosan fejlesztenünk kell iskolánkat annak ismeretében, hogy milyen az
érintettek – így a tanulók – véleménye a jelenlegi állapotról (az egész tanévre vonatkozóan,
nem csak a távoktatási szakaszról). Tisztában kell lennünk azzal, mely területekkel elégedettek,
és hol szeretnének változásokat látni. Ők is hozzájárulhatnak iskolánk fejlesztésének sikeréhez,
ezért kérdőív formájában kikértük véleményüket. A kérdőív kitöltése anonim módon történt.
Minden tanulóhoz eljuttattuk a kérdőíveket, melyeket az összes tantárgy esetében, a tantárgyat
tanító tanárára vonatkozóan tölthettek ki. A kérdőíveket feldolgoztuk, kiértékeltük. A minta
teljeskörűnek tekinthető, mivel minden tanuló véleményét megkérdeztük. A 49 kérdőívre
összesen 4235 válasz érkezett.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a válaszok feldolgozása során kapott eredményekről.

A kérdőívekben a tanulóknak az első 10 kérdésre ötfokú skálán kellet a véleményüket
megjelölniük:
1. Óravezetése határozott, figyelemfelkeltő, követhető.
2. Teljesíthető követelményeket támaszt (tananyag, feladatok mennyisége).
3. Feleltetés, dolgozatíratás előtt mindig közli az elvárásokat, és annak megfelelő a
számonkérés.
4. Értékelése objektív, érthető, igazságos.
5. A dolgozatokat a megadott határidőre kijavítja (kivéve testnevelés tantárgy).
6. A házi feladatokat, a tanulói munkákat rendszeresen ellenőrzi, értékeli.
7. A nevelésre is gondot fordít, nevelőmunkája emberséges.
8. Tanóráin a tanulást támogató rend, fegyelem van.
9. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít ki, ahol a tanuló
hibázhat, ahol a tanulónak lehetősége van a javításra.
1 - egyáltalán nem
2 - inkább nem
3 - igen is meg nem is
4 - inkább igen
5 - teljes mértékben igen
10. Tanórán kívül is lehet rá számítani, ha erre valakinek szüksége van.
11. Segít az egyéni felkészülésben (versenyre készülés, tananyag pótlása), amennyiben
erre valakinek szüksége van.
1 - egyáltalán nem
2 - inkább nem
3 - igen is meg nem is
4 - inkább igen
5 - teljes mértékben igen
(6 - nem tudom megítélni, mert még nem volt rá szükségem)

A kérdésekre adott válaszok átlagát, szórását az alábbi táblázat szemlélteti:
Kérdés:
Átlag:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4,45 4,52 4,60 4,56 4,54 4,55 4,39 4,36 4,45 4,75

Szórás: 0,80 0,79 0,75 0,83 0,90 0,78 0,91 0,85 0,92 0,67

Az előző tanévben is megkérdeztük a tanulók véleményét. A változást az összes tantárgyra
vonatkozóan szemlélteti az alábbi diagram:

A tanév utolsó három hónapjában digitális tanrend szerint történt a tanítás. Erről is kikértük a
diákok véleményét. Az alábbi diagramok a tantárgyak összességében a digitális oktatásra
vonatkozó kérdésekre adott válaszokat szemléltetik.

A tanulók válaszai alapján az online kontakt órák aránya az összes
tantárgyra vonatkozóan

(Igen: volt online kontakt órája; Nem: nem volt online kontakt órája)

A kontakt órák és az önálló tanulás aránya az összes tantárgyra
vonatkozóan

A diagram azoknak a tanulóknak a válaszait szemlélteti, akiknek voltak online kontakt óráik.

A kontakt online órák szükségességének felmérése

A diagram azoknak a tanulóknak a válaszait szemlélteti, akiknek nem voltak online kontakt
óráik.

A digitális oktatás sikerességét feltáró kérdésre adott tanulói válaszok az
összes tantárgyra vonatkozóan

A digitális oktatás nehézségét feltáró kérdésre adott tanulói válaszok az
összes tantárgyra vonatkozóan

