Dotazník pre žiakov stredných škôl
Milý študent / Milá študentka,
ďakujeme za Tvoju ochotu zúčastniť sa nášho dotazníkového prieskumu. Prieskum je súčasťou projektu To dá
rozum (www.todarozum.sk), ktorého cieľom je navrhnúť zmenu vzdelávacieho systému. Vyplnením dotazníka
prispeješ k tvorbe návrhov na zlepšenie školstva, ktoré budú postavené na skúsenostiach študentov, učiteľov a
riaditeľov. Dotazník je anonymný a bude súčasťou štatistického spracovania výlučne na výskumné účely.
Tento dotazník je určený pre všetkých ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL, vrátané tých, ktorí práve zmaturovali.
Ak máš záujem byť zaradený do zlosovania o poukážky v hodnote 15 EUR na nákup v kníhkupectve Martinus,
uveď prosím na záver dotazníka svoj e-mail (nepovinné). Zlosovanie sa uskutoční v júli 2018 a o jeho výsledkoch
budú výhercovia informovaní e-mailom.
INŠTRUKCIA K VYPLNENIU DOTAZNÍKA
Prečítaj si, prosím, pozorne jednotlivé otázky a označ Tvoje odpovede v súlade s inštrukciami pre danú otázku. Na
otázky, prosím, odpovedaj na základe TVOJEJ OSOBNEJ skúsenosti a z hľadiska TVOJHO štúdia. Vyplnenie
celého dotazníka by malo trvať približne 10 minút. Dotazník je možné vyplniť do 30.6.2018.
Za vyplnenie dotazníka Ti vopred ďakujeme!
Výskumný tím projektu To dá rozum
* Povinné
1. Si: * (vyber jednu odpoveď)
Muž
Žena
2. Koľko máš rokov? (vypíš číslom) *
3. Na akej strednej škole študuješ? * (vyber jednu odpoveď)
8-ročné gymnázium
4- alebo 5-ročné gymnázium
Stredná odborná škola
Stredná priemyselná škola
Stredná umelecká škola
Stredná zdravotnícka škola
Obchodná akadémia
Hotelová akadémia
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Pedagogická a sociálna akadémia
Konzervatórium
Špeciálna stredná škola
Iná škola
4. Čím bude ukončené Tvoje súčasné štúdium? (označ všetky vhodné odpovede) *
Vysvedčením o záverečnej skúške
Výučným listom
Maturitným vysvedčením
Iné:
5. Študuješ na: * (vyber jednu odpoveď)
Súkromnej škole
Cirkevnej škole
Štátnej škole
6. V akom regióne sa nachádza Tvoja škola? * (vyber jednu odpoveď)
Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
7. V ktorom ročníku aktuálne študuješ? (vypíš číslom) *
8. V akom jazyku študuješ väčšinu predmetov? * (vyber jednu odpoveď)
V slovenčine
V maďarčine
V angličtine
V inom jazyku
9. Prečo si sa rozhodol/a študovať na tejto strednej škole? (označ všetky odpovede, s ktorými súhlasíš) *
Odporučil/a mi ju kamarát/ka
Rodičia to chceli
Odporučil mi ju výchovný poradca alebo učiteľ zo základnej školy
Zaujímala ma oblasť, ktorá sa na tejto škole študuje
Chcel/a som robiť povolanie, na ktoré ma škola pripravuje
Po základnej škole som ešte nevedel/a, čo chcem robiť, a preto som si vybral/a školu všeobecného zamerania
Bola blízko môjho bydliska
Škola má dobré meno
Vedel/a som, že ma dobre pripraví na vysokú školu
Nedostal/a som sa na školu, na ktorú som pôvodne chcel/a ísť
Iné:

2

10. Kto Ti na základnej škole pomohol s výberom strednej školy? (označ všetky odpovede, s ktorými súhlasíš) *
Nikto
Výchovný poradca/kyňa
Triedny učiteľ/ka
Iný učiteľ/ka
Psychológ/ička
Iné:
11. V ktorých oblastiach Ťa štúdium na strednej škole NAJVIAC rozvíja?
(označ všetky odpovede, s ktorými súhlasíš) *
Vo vedomostiach z jednotlivých predmetov
V písomnom vyjadrovaní mojich myšlienok a názorov
V čítaní s porozumením
V schopnosti pracovať s osobnými financiami
V schopnosti diskutovať a obhajovať svoje názory
V schopnosti prezentovať svoju prácu
V matematickom a logickom myslení
V schopnosti pracovať a riešiť problémy v skupine
V učení, ako sa učiť
V učení sa v súvislostiach a naprieč disciplínam/odbormi
V motivácií k ďalšiemu učeniu a k práci
V kritickom myslení
V riešení problémov
V analytickom myslení
V tvorivosti
V podnikavosti a iniciatívnosti
V prijímaní odlišnosti a rozmanitosti ľudí
V komunikácií v cudzom jazyku
V digitálnych zručnostiach
V zvládaní záťažových situácií
V etickom (čestnom, zodpovednom) správaní
V schopnosti organizovať si svoj pracovný a voľný čas
V občianskych postojoch a zručnostiach
V ústnom vyjadrovaní názorov a myšlienok
V manuálnych zručnostiach
12. Považuješ vedomosti a zručnosti, ktoré nadobúdaš v rámci väčšiny predmetov, za aktuálne? *
(vyber jednu odpoveď)
Áno, na všetkých predmetoch
Áno, na väčšine predmetov
Áno, na menšej časti predmetov
Nie
Neviem posúdiť
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13. Ako si spokojný/á : * (v každom riadku vyber jednu odpoveď)
Som veľmi
spokojný/á

Som
čiastočne
spokojný/á

Som
čiastočne
nespokojný/á

Som veľmi
nespokojný/á

S ponukou voliteľných predmetov
S množstvom predmetov, ktoré si
môžeš vyberať
S formou hodnotenia Tvojich
vedomostí a zručností
(známkovanie, písomné
hodnotenie, atď.)
S tým, ako učitelia akceptujú pri
hodnotení vedomostí a zručností
Tvoje sebahodnotenie
So vzhľadom tried/učební/dielní
S úrovňou materiálno-technického
vybavenia
S priestormi v škole na odpočinok
S možnosťou kvalitného a lacného
stravovania
S možnosťou využívať priestory
školy mimo vyučovania
S možnosťou spolurozhodovať o
veciach, ktoré sa týkajú Tvojej
školy
14. Ako sú najčastejšie preverované Tvoje vedomosti a zručnosti? (označ najviac tri odpovede) *
Neohlásenými písomnými prácami na preverenie vedomostí
Ohlásenými písomnými prácami na preverenie vedomostí
Ústnym skúšaním pred tabuľou
Prezentáciou projektov
Písomnými prácami, ktoré vypracujeme mimo školy(napr. slohové práce)
Priebežným vytváraním portfólií
Prostredníctvom produktov/služieb, ktoré vytvárame/poskytujeme
Iné:
15. Ak by si mal nejaký problém, je v škole nejaký dospelý, na ktorého sa môžeš obrátiť? *
(vyber jednu odpoveď)
Áno
Nie
16. Akou formou NAJČASTEJŠIE prebieha výučba v Tvojej škole (označ všetky odpovede, s ktorými súhlasíš)*
Výklad učiteľom
Učenie jedného predmetu viacerými odborníkmi na rôzne témy
Rozhovor o téme
Diktovanie poznámok
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Experimenty, pokusy a/alebo laboratórne cvičenia
Hranie scénok
Projekty, alebo vlastné výskumy
Riešenie problémov
Praktická práca (napr. v dielňach)
Práca vo dvojiciach
Práca v malých skupinkách
Samoštúdium
Individuálne konzultácie s učiteľom
Iné:
17. Učil/a si sa počas štúdia na strednej škole ako pri písaní používať zdroje (citovať a odvolávať sa na
myšlienky iných autorov)? * (vyber jednu odpoveď)
Áno
Nie
18. Akú časť Tvojich učiteľov charakterizujú nasledovné výroky? (ohodnoť na škále) *
(v každom riadku vyber jednu odpoveď)
Všetkých
Väčšinu
Malú časť

Nikoho

Sú odborníkmi v oblasti, ktorú učia
Učenie ich baví
Ide im najmä o to, aby žiaci pochopili
preberanú látku
Majú partnerský a rešpektujúci prístup
Vedia si priznať chybu a/alebo to že, niečo
nevedia
Vo výučbe zmysluplne využívajú výpočtovú
techniku
Sú pre mňa morálnou autoritou
Majú priamu skúsenosť s praxou
Sú rovnako spravodliví ku všetkým študentom
19. Stretol/a si sa s tým, že učiteľ ponižuje žiakov pred spolužiakmi (napríklad používa prezývky,
zosmiešňuje ich a pod.)? * (vyber jednu odpoveď)
Áno, často
Áno, občas
Áno, raz
Nie
20. Zabezpečuje Tvoja škola pobyty žiakov v zahraničí za účelom štúdia alebo praxe? * (vyber jednu odpoveď)
Áno, sú dostupné všetkým, ktorí chcú
Áno, ale sú dostupné len najlepším žiakom/čkam
Áno, ale sú dostupné len tým, ktorí na to majú peniaze
Nie
Neviem
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21. Absolvoval/a si počas Tvojho štúdia prax? * (vyber jednu odpoveď)
Nie
Áno, v dostatočnom rozsahu
Áno, ale v nedostatočnom rozsahu

Prejdite na otázku 22.
Prejdite na otázku 27.
Prejdite na otázku 27.

Študenti, ktorí neabsolvovali prax
22. Aké máš plány po skončení štúdia na strednej škole? (označ všetky odpovede, s ktorými súhlasíš) *
Začať študovať na vysokej škole na Slovensku
Začať študovať na vysokej škole v zahraničí
Pokračovať v práci, ktorú som mal/a počas štúdia/praxe
Zamestnať sa na Slovensku v mojom alebo v príbuznom odbore
Zamestnať sa na Slovensku v inom odbore, aký študujem
Zamestnať sa v zahraničí
Zatiaľ som nad tým neuvažoval/a
Iné:
23. Akú dostávaš v škole podporu pri rozhodovaní o tom, čo budeš robiť po jej skončení?
(označ všetky odpovede, s ktorými súhlasíš) *
Žiadnu
Individuálne poradenstvo (s učiteľom, výchovným poradcom, psychológom a pod.)
Pomoc s prihláškou na VŠ
Pomoc pri písaní životopisu, motivačného listu a pod.
Informácie o školách alebo zamestnávateľoch
Informácie o zakladaní firmy alebo živnosti
Venujeme sa tomu na samostatnom predmete
Besedy s absolventmi našej školy/s ľuďmi z rôznych profesií
Návštevy podujatí, kde sa prezentujú rôzne školy
Psychologická diagnostika mojich schopností a záujmov
Návšteva Dní otvorených dverí na školách
Návšteva podujatí, kde sa prezentujú pracovné príležitosti (napr. burzy práce)
Exkurzie k zamestnávateľom
Iné:
24. Ak plánuješ študovať na vysokej škole (VŠ), z akého dôvodu? (označ všetky odpovede, s ktorými súhlasíš)
Nevyhnutnosť VŠ pre budúce zamestnanie
Nemám dostatok vedomostí pre trh práce
Nemám dostatok zručností pre trh práce
Chcem si udržať status študenta
Očakáva to rodina
Chcem sa ďalej rozvíjať v oblasti, ktorá ma zaujíma
S VŠ si ľahšie nájdem prácu
S VŠ budem mať vyšší plat
Iné:
25. Odporučil by si kamarátke / kamarátovi štúdium na Tvojej strednej škole? * (vyber jednu odpoveď)
Áno
Nie
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26. Priestor na Tvoje pripomienky a komentáre (NEPOVINNÉ):

Študenti, ktorí absolvovali prax
27. Kde si absolvoval/a prax? (označ všetky odpovede, s ktorými súhlasíš) *
V stredisku odbornej praxe mojej strednej školy
Na pracovisku mimo školy u zmluvných zamestnávateľov
Formou mobility v zahraničí (napr. v rámci programu Erasmus+)
U zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania
Iné:
28. Čo Ti priniesla prax? (označ všetky odpovede, s ktorými súhlasíš) *
Lepšie odborné znalosti a zručnosti
Lepšie pochopenie teoretických vedomostí
Odskúšanie si praktických zručností v bezpečnom prostredí
Zníženie obavy zo vstupu na trh práce
Ponuku ďalšej spolupráce
Nové kontakty
Spochybnenie užitočnosti toho, čo sa v škole učím
Odradenie od študovanej profesie
Spoznanie svojich kvalít a nedostatkov
Ujasnenie si, čo chcem v pracovnom živote robiť
Získanie všeobecných pracovných návykov (napr. zodpovednosť, schopnosť organizovať si čas, spoľahlivosť)
Všeobecné zručnosti (napr. práca s počítačom, komunikačné zručnosti)
Nič
Iné:
29. Aké máš plány po skončení štúdia na strednej škole? (označ všetky odpovede, s ktorými súhlasíš) *
Začať študovať na vysokej škole na Slovensku
Začať študovať na vysokej škole v zahraničí
Pokračovať v práci, ktorú som mal/a počas štúdia/praxe
Zamestnať sa na Slovensku v mojom alebo v príbuznom odbore
Zamestnať sa na Slovensku v inom odbore, aký študujem
Zamestnať sa v zahraničí
Zatiaľ som nad tým neuvažoval/a
Iné:
30. Akú dostávaš v škole podporu pri rozhodovaní o tom, čo budeš robiť po jej skončení?
(označ všetky odpovede, s ktorými súhlasíš) *
Žiadnu.
Individuálne poradenstvo (s učiteľom, výchovným poradcom, psychológom a pod.)
Pomoc s prihláškou na VŠ
Pomoc pri písaní životopisu, motivačného listu a pod
Informácie o školách alebo zamestnávateľoch
Informácie o zakladaní firmy alebo živnosti
Venujeme sa tomu na samostatnom predmete
Besedy s absolventmi našej školy/s ľuďmi z rôznych profesií
Návštevy podujatí, kde sa prezentujú rôzne školy
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Psychologická diagnostika mojich schopností a záujmov
Návšteva Dní otvorených dverí na školách
Návšteva podujatí, kde sa prezentujú pracovné príležitosti (napr. burzy práce)
Exkurzie k zamestnávateľom
Iné:
31. Ak plánuješ študovať na vysokej škole (VŠ), z akého dôvodu? (označ všetky odpovede, s ktorými súhlasíš)
Nevyhnutnosť VŠ pre budúce zamestnanie
Nemám dostatok vedomostí pre trh práce
Nemám dostatok zručností pre trh práce
Chcem si udržať status študenta
Očakáva to rodina
Chcem sa ďalej rozvíjať v oblasti, ktorá ma zaujíma
S VŠ si ľahšie nájdem prácu
S VŠ budem mať vyšší plat
Iné:
32. Odporučil by si kamarátke / kamarátovi štúdium na Tvojej strednej škole? * (vyber jednu odpoveď)
Áno
Nie
33. Priestor na Tvoje pripomienky a komentáre (NEPOVINNÉ):

Zapojenie sa do zlosovania o poukážku do Martinusu
V prípade, že máš záujem byť zaradený do zlosovania o poukážky na nákup v kníhkupectvách Martinus v hodnote
15 EUR, uveď, prosím, svoj e-mail (nepovinné).
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