
""Kérdőív kilencedikes diákjaink számára"" kérdőív

A kitöltők statisztikai adatai:

A válaszadók létszáma: 61
Férfi 22
Nő 39
Életkori átlag 14.6 év

Az eredmények összefoglalása

1. Miért jelentkeztél a Berzébe? (Több választ is megjelölhetsz!)  
 		Azért, mert (több válasz lehetséges)

közel van, nem kell sokat utazni
vagy kollégiumba menni,

29 35.4%

jó iskolának tűnt. 53 64.6%

Összes válasz 82

2. Iskolaválasztás előtt mennyit tudtál a Berze által kínált tanítási órán kívüli lehetőségekről?

Szinte semmit  Mindent
2.75 / 4

3. Jelöld meg, hogy a Berzét mely csatornák mutatták be hatékonyan! (több válasz lehetséges)

ismerősök, rokonok beszámolói 47 25.5%

hivatalos beiskolázási
tájékoztató

16 8.7%

a honlapunkon található
ismertető

22 12%

nyomtatott „beiskolázási
tájékoztató”

14 7.6%

továbbtanulási szülői értekezlet
az általános iskolában

9 4.9%

beiskolázási tájékoztató a
gimnáziumban

19 10.3%

nyílt nap 32 17.4%

szóróanyagok, hirdetések 5 2.7%

diákjaink bemutatkozása az
általános iskolában

20 10.9%

Összes válasz 184

4. Milyen sorrendben voltak számodra fontosak az alábbi szempontok? Azért jelentkeztél a Berzébe, mert...

Helyezés Pontok
úgy hallottad, jó az oktatás
színvonala

1 108

azt remélted, hogy itt majd jól
érzed magad

2 150

jókat hallottál az
iskolaközösségről

3 156

vonzanak a tanítási órán kívüli
programok

4 196

A helyezés a válaszlehetőség rangsorban betöltött helyét mutatja. A legmagasabb helyezésű válaszlehtőséget
értékelték a kitöltők a legmagasabbra. A pontok azt mutatják, hogy ezt a lehetőséget hányan választották. A



legfontosabb válaszlehetőség kapta a legkevesebb pontot; a legkevésbé fontos válaszlehetőség a legtöbb
pontot.

5. Mint bizonyára Te is tapasztaltad, néhány diák inkább egri (vagy más városban lévő) iskolába megy, nem a
Berzébe. Szerinted mi lehet ennek a legfőbb oka?

a Berzénél jobb színvonalon
tanító iskolát keresnek

10 16.4%

a Berzéénél gazdagabb kínálatra
számítanak közösségi és egyéb
tanítási órán kívüli programokból

7 11.5%

valaki, aki korábban ide járt,
elvette a kedvüket

6 9.8%

egy felnőtt (szülő, tanár) óva
intette az illetőt a Berzétől

0 0%

kalandvágy, azaz a szülői
ellenőrzés alóli felszabadulás, a
szabadabb élet reménye

38 62.3%

Összes válasz 61

Magyarázat: Az „Összes válasz” az adott kérdésekre adott válaszokat összesítve mutatja. Százalékos bontásban
ábrázoltuk, hogy a kitöltők milyen arányban jelölték be az egyes válaszlehetőségeket.



""Kérdőív tizedikesek és tizenegyedikesek számára"" kérdőív

A kitöltők statisztikai adatai:

A válaszadók létszáma: 128
Férfi 49
Nő 78
Nincs adat 1
Életkori átlag 16 év

Az eredmények összefoglalása

1. Korábbi várakozásaidhoz képest milyen az alábbiak színvonala a Berzében?

tanítási óra általában

gyengébb 3 2.4%

nagyjából erre számítottam 99 78%

jobb 25 19.7%

természettudományos lehetőségek

gyengébb 3 2.4%

nagyjából erre számítottam 75 59.1%

jobb 49 38.6%

művészeti lehetőségek

gyengébb 19 15%

nagyjából erre számítottam 71 55.9%

jobb 37 29.1%

sportolási lehetőségek, táborok

gyengébb 4 3.1%

nagyjából erre számítottam 43 33.9%

jobb 80 63%

közösségi élet, diákélet

gyengébb 6 4.7%

nagyjából erre számítottam 49 38.6%

jobb 72 56.7%

tanár-diák kapcsolat

gyengébb 14 11%

nagyjából erre számítottam 74 58.3%

jobb 39 30.7%

2. Fontos-e, hogy a Berze közösséget alkosson?

Egyáltalán nem  Teljes mértékben
3.62 / 4

3. Fontosnak tartod-e az iskolai hagyományok ápolását?

Egyáltalán nem  Teljes mértékben
3.31 / 4



4. Iskolánk kiterjedt hagyományrendszerrel rendelkezik. Számodra mennyire fontosak az alábbiak?

nemzeti ünnepeink méltó megünneplése

teljesen fölöslegesnek érzem 1 0.8%

talán van valami értelme 10 7.9%

elég fontos 76 59.8%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

40 31.5%

az Értesítő megjelentetése

teljesen fölöslegesnek érzem 2 1.6%

talán van valami értelme 33 26%

elég fontos 69 54.3%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

23 18.1%

az Így írunk mi kiadvány összeállítása

teljesen fölöslegesnek érzem 10 7.9%

talán van valami értelme 68 53.5%

elég fontos 42 33.1%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

7 5.5%

berzés formaruha viselése jeles alkalmakkor

teljesen fölöslegesnek érzem 6 4.7%

talán van valami értelme 17 13.4%

elég fontos 49 38.6%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

55 43.3%

berzés melegítő testnevelés órán, berzés póló táborokban

teljesen fölöslegesnek érzem 17 13.4%

talán van valami értelme 43 33.9%

elég fontos 44 34.6%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

23 18.1%

dicsőségtábla

teljesen fölöslegesnek érzem 6 4.7%

talán van valami értelme 33 26%

elég fontos 71 55.9%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

17 13.4%

kitűnő tanulók kitüntetése

teljesen fölöslegesnek érzem 7 5.5%

talán van valami értelme 19 15%

elég fontos 66 52%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

35 27.6%

a kitűnő bizonyítványt az iskolaközösség előtt adják át

teljesen fölöslegesnek érzem 17 13.4%



talán van valami értelme 28 22%

elég fontos 49 38.6%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

33 26%

iskolajelvény

teljesen fölöslegesnek érzem 5 3.9%

talán van valami értelme 22 17.3%

elég fontos 47 37%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

53 41.7%

Berze Induló

teljesen fölöslegesnek érzem 2 1.6%

talán van valami értelme 11 8.7%

elég fontos 22 17.3%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

92 72.4%

a Nagykönyv, amelybe a frissen érettségizettek írják be a nevüket

teljesen fölöslegesnek érzem 3 2.4%

talán van valami értelme 23 18.1%

elég fontos 59 46.5%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

42 33.1%

karácsonyi hangverseny a templomban

teljesen fölöslegesnek érzem 6 4.7%

talán van valami értelme 29 22.8%

elég fontos 55 43.3%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

37 29.1%

Berze NépNap (a jelenlegi iskolaközösség és az öregdiákok közös rendezvénye)

teljesen fölöslegesnek érzem 6 4.7%

talán van valami értelme 38 29.9%

elég fontos 65 51.2%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

18 14.2%

betlehem és karácsonyfa az aulában az adventi időszakban

teljesen fölöslegesnek érzem 7 5.5%

talán van valami értelme 20 15.7%

elég fontos 56 44.1%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

44 34.6%

hangversenylátogatás

teljesen fölöslegesnek érzem 5 3.9%

talán van valami értelme 20 15.7%

elég fontos 60 47.2%

el se tudom képzelni a Berzét



enélkül 42 33.1%

megemlékezés és emlékkonferencia október 6. tiszteletére

teljesen fölöslegesnek érzem 2 1.6%

talán van valami értelme 13 10.2%

elég fontos 66 52%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

46 36.2%

kapcsolattartás a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnáziummal

teljesen fölöslegesnek érzem 3 2.4%

talán van valami értelme 12 9.4%

elég fontos 63 49.6%

el se tudom képzelni a Berzét
enélkül

49 38.6%

5. Az alábbi programok közül melyiket mennyire érzed neked valónak?

tehetségkutató szavalóverseny

egyáltalán nem érdekel 21 16.5%

jó az, de csinálja más 66 52%

bekapcsolódnék, de nincs időm 24 18.9%

időnként már részt vettem 13 10.2%

rendszeres résztvevője vagyok 0 0%

akár szervezném is 3 2.4%

Zenei Világnap

egyáltalán nem érdekel 8 6.3%

jó az, de csinálja más 37 29.1%

bekapcsolódnék, de nincs időm 10 7.9%

időnként már részt vettem 39 30.7%

rendszeres résztvevője vagyok 24 18.9%

akár szervezném is 9 7.1%

fellépés a kimittudon

egyáltalán nem érdekel 7 5.5%

jó az, de csinálja más 15 11.8%

bekapcsolódnék, de nincs időm 11 8.7%

időnként már részt vettem 51 40.2%

rendszeres résztvevője vagyok 34 26.8%

akár szervezném is 9 7.1%

részvétel nézőként a kimittudon

egyáltalán nem érdekel 2 1.6%

jó az, de csinálja más 2 1.6%

bekapcsolódnék, de nincs időm 12 9.4%

időnként már részt vettem 42 33.1%

rendszeres résztvevője vagyok 67 52.8%

akár szervezném is 2 1.6%



bekapcsolódás a Drámakör munkájába

egyáltalán nem érdekel 23 18.1%

jó az, de csinálja más 63 49.6%

bekapcsolódnék, de nincs időm 36 28.3%

időnként már részt vettem 1 0.8%

rendszeres résztvevője vagyok 2 1.6%

akár szervezném is 2 1.6%

a Drámakör előadásának megtekintése

egyáltalán nem érdekel 14 11%

jó az, de csinálja más 33 26%

bekapcsolódnék, de nincs időm 36 28.3%

időnként már részt vettem 32 25.2%

rendszeres résztvevője vagyok 8 6.3%

akár szervezném is 4 3.1%

részvétel a Művészeti Önképzőkör rendezvényén

egyáltalán nem érdekel 18 14.2%

jó az, de csinálja más 32 25.2%

bekapcsolódnék, de nincs időm 45 35.4%

időnként már részt vettem 25 19.7%

rendszeres résztvevője vagyok 2 1.6%

akár szervezném is 5 3.9%

bekapcsolódás a Könyvtári Világnap programjába

egyáltalán nem érdekel 31 24.4%

jó az, de csinálja más 46 36.2%

bekapcsolódnék, de nincs időm 39 30.7%

időnként már részt vettem 10 7.9%

rendszeres résztvevője vagyok 1 0.8%

akár szervezném is 0 0%

fellépés karácsonykor, anyák napján az osztállyal

egyáltalán nem érdekel 12 9.4%

jó az, de csinálja más 28 22%

bekapcsolódnék, de nincs időm 18 14.2%

időnként már részt vettem 25 19.7%

rendszeres résztvevője vagyok 37 29.1%

akár szervezném is 7 5.5%

fellépés valamely nyelvi esten

egyáltalán nem érdekel 6 4.7%

jó az, de csinálja más 18 14.2%

bekapcsolódnék, de nincs időm 8 6.3%

időnként már részt vettem 47 37%

rendszeres résztvevője vagyok 46 36.2%

akár szervezném is 2 1.6%

részvétel angol nyelvi körzeti szépkiejtési versenyen



egyáltalán nem érdekel 25 19.7%

jó az, de csinálja más 48 37.8%

bekapcsolódnék, de nincs időm 28 22%

időnként már részt vettem 18 14.2%

rendszeres résztvevője vagyok 6 4.7%

akár szervezném is 2 1.6%

részvétel a Természettudományos Önképzőkör rendezvényén

egyáltalán nem érdekel 11 8.7%

jó az, de csinálja más 22 17.3%

bekapcsolódnék, de nincs időm 32 25.2%

időnként már részt vettem 45 35.4%

rendszeres résztvevője vagyok 13 10.2%

akár szervezném is 4 3.1%

diákélet

egyáltalán nem érdekel 1 0.8%

jó az, de csinálja más 12 9.4%

bekapcsolódnék, de nincs időm 12 9.4%

időnként már részt vettem 41 32.3%

rendszeres résztvevője vagyok 46 36.2%

akár szervezném is 15 11.8%

diákközgyűlés

egyáltalán nem érdekel 10 7.9%

jó az, de csinálja más 42 33.1%

bekapcsolódnék, de nincs időm 35 27.6%

időnként már részt vettem 18 14.2%

rendszeres résztvevője vagyok 11 8.7%

akár szervezném is 11 8.7%

hozzájárulás valamivel a diáknap programjához

egyáltalán nem érdekel 3 2.4%

jó az, de csinálja más 28 22%

bekapcsolódnék, de nincs időm 31 24.4%

időnként már részt vettem 30 23.6%

rendszeres résztvevője vagyok 17 13.4%

akár szervezném is 18 14.2%

éjszakai túra

egyáltalán nem érdekel 18 14.2%

jó az, de csinálja más 15 11.8%

bekapcsolódnék, de nincs időm 21 16.5%

időnként már részt vettem 36 28.3%

rendszeres résztvevője vagyok 30 23.6%

akár szervezném is 7 5.5%

részvétel a Diáksport-egyesület valamelyik szakosztályának munkájában

egyáltalán nem érdekel 19 15%



jó az, de csinálja más 46 36.2%

bekapcsolódnék, de nincs időm 18 14.2%

időnként már részt vettem 19 15%

rendszeres résztvevője vagyok 18 14.2%

akár szervezném is 7 5.5%

részvétel valamelyik sportág háziversenyén

egyáltalán nem érdekel 15 11.8%

jó az, de csinálja más 36 28.3%

bekapcsolódnék, de nincs időm 25 19.7%

időnként már részt vettem 19 15%

rendszeres résztvevője vagyok 23 18.1%

akár szervezném is 9 7.1%

részvétel a kézdivásárhelyi testvériskolával fenntartott testvérkapcsolat programjaiban

egyáltalán nem érdekel 14 11%

jó az, de csinálja más 35 27.6%

bekapcsolódnék, de nincs időm 39 30.7%

időnként már részt vettem 14 11%

rendszeres résztvevője vagyok 16 12.6%

akár szervezném is 9 7.1%

6. Milyen tanítási órán kívüli programot hiányolsz a Berzében?

1) Nekem megfelelnek a programok
2) Nincs ilyen
3) Nem nagyon kell több, inkább több szabadidőre lenne szükség.
4) Semmi
5) .
6) Nincs
7) -
8) Nem hiányolok
9) Motorozá$
10) Semmit
11) Jelenleg nem jut eszembe egy sem.
12) Jelenleg nem jut eszembe egy sem.
13) Nem hiányolok programot, viszont a héten nem egyszer nincs elég idő a megfelelő ebédelésre, attól
függetlenül hogy menzás-e az illető vagy sem. Emiatt többször csak délután 3, 4 órakor van lehetőségünk meleg
ételt fogyasztani.
14) Programozó szakkör
  
 Raspberry pi projektek (info,programozás, szoftver+hardver)
15) Olvasókör
16) Nem hiányolok semmit.
17) Nincs ilyen program számomra!
18) Osztályok közötti vetélkedő
19) Semmi minden jo
20) Semmilyet.
21) Semmit
22) -
23) Szakköröket
24) Versenyek
25) -
26) -
27) -
28) -
29) Operaház
  



 Művészeti múzeum
30) A több szabadidőt.
31) -
32) .
33) Táncoktatást,
34) Nincs ilyen.
35) Nem érzem, hogy hiányozna bármilyen tanítási órán kívüli program.
36) -
37) -
38) Nem hiányolok semmilyen programot.
39) Nincs ilyen program.
40) Véleményem szerint mivel elég sok mindenben részt veszek (énekkar,erasmus program, atlétika verseny
(súlylökés és gerelyhajítás) és mellette jó eredményt szeretnék mutatni tanulmányaiban én nem hiányolok más
programot. Az iskolai ki mit tudok nagyon hangulatosak és imádom a nyelvi esteket (amin részt is szoktam venni
csoporttársaimmal). Az iskola által szervezett nagyszerű táborokról nem is beszélve.
41) Kék
42) Közös főzés
43) Nem hiányolok semmit.
44) Valamilyen tancos/eneklos kozossegert valo program
45) Semmilyet.
46) Minden megvan
47) Semmit nem hiányolok.
48) Nincs érdemeli ötletem, nem hiányolok semmit.
49) Jó ez így.
50) Lyukas órában ki lehessen menni.
51) Nincs olyan.
52) Valami közös programot, amivel a közösség jobban összekovácsolódik. Például egy kis csocsózás, beszélgetés
péntek délutánonként a gimiklubban.
  
 De az se lenne rossz, ha olyan délutáni program is adódna, ami a tanulást előbbre vinné. Például, ha minden
csütörtök 8. órában mondjuk közös matekozás lenne azok közt a diákok közt, akik igényelnek egy kis gyakorlást
diáktársaikkal. 
  
 Ami elszomorít, hogy megszűnt a művészeti önképzőkör. Szerintem arra is szükség van/lenne, ha kellő
támogatást kapna, mint a tudományos önképzőkör. Ez alatt azt értem, hogy az iskolarádióban bemondanák, vagy
esetleg több tanár beszállna a szervezésbe. Nagyon sokrétű lehetne, ha bevonnánk egy kis irodalmat, esetleg
történelmet is. Így a humán tantárgyak kedvelői is megtalálnák a nekik való programot. Remek, építő
előadásokat lehetne tartani ha egy kor művészetét, irodalmát, történelmét, esetleg politikáját és azoknak
összefüggéseit mutatnák be.
53) -
54) Semmilyet, azokra sincs időm amik most vannak.
55) A tanítási órák is nagyon leterhelőek, nem gondolom, hogy kéne még mellé valami.
56) semmit
57) Semmilyet
58) -
59) Nincs hiány érzetem.
60) Kézilabda fiúknak (igaz tavaly volt)
61) Számomra minden megvan.
62) -
63) A TÖK-ön belül lehetne több történelemmel kapcsolatos előadás.
  
 A MÖK eseményeinek jobb meghirdetése.
64) Tenisz oktatást; zongora oktatást; híres tudósok (biológusok, kémikusok) előadását; továbbtanulással
kapcsolatos tájékoztató előadásokat, tanácsadásokat.
65) Szabadidőt
66) Rajzszakkör
67) Nem hiányolok semmit, jól ki lett találva az egész, a lehetőségekhez viszonyítva. Jelenleg nincs ötletem,
hogy mivel lehetne feldobni a tanításon kívüli időszakot a Berzével.
68) Nem hiányolok egy programot sem mindennel megvagyok elégedve.
69) Közös filmnézés és utána értekezés róla.
70) Sütőszakkör
71) Vita klub
72) Semmit
73) Nem hiányolok semmit.
74) Szerintem sok tanórán kívüli lehetőségünk adott, bár a MÖK elcsendesülését sajnálom.
75) Semmit
76) Szerintem nem csak a kisgimiseknek kellene beöltözős farsangi bál, hanem a nagyoknak is.
77) Elég ami van. A diákoknak úgy sincs idejük rá
78) Nincs ilyen



79) Nincs semmilyen program a berzelab-ban. Még fizika fakton sem megyünk oda.
80) Tánc (néptánc)
81) FOCI
82) Amerikai-foci edzés
83) Több szabadidőt. Tanulás és a leckék mellett semmi másra nem marad időm. Nap mint nap hulla vagyok. :(
84) Van minden:)
85) Egy picivel több szabadidő mindig jól jönne.
86) Nincs hiányérzetem.
87) Kresz oktatás, eü. Ismereretek,
88) Szerintem minden meg van amire szükségük van a diákoknak.
89) Minden tökéletes így,ahogy van.
90) Iskolai tánc csapat
91) Nincs ilyen
92) Sokrétű programok között lehet választani ezért semmilyent.
93) Semmilyet.
94) Tanórákhoz kapcsolódó  szakkörök (pl. : ami a nyelvvizsgához szükséges)
95) Küzdősportokat a Berzén belül
96) több féle sportág
97) Elég tanításon kívüli program van a Berzében.
98) Szerintem gyakorlatilag minden téren (sport, művészet, természettudományok) biztosít valamilyen
programot. Nem tudok semmit javasolni.
99) Semmilyet
100) Szerintem mindenre van lehetőség
101) Nem igazán hiányolok semmit.
102) Többféle sportfoglalkozást.
103) semmit
104) Ez így tökéletes ahogy van
105) Jelenleg nem tudok olyan programot említeni.
106) Szabadidőt.
107) Sokkal több MÖK előadást/vitaestet
108) Nincs hianyerzetem
109) Művészeti önképzőkör
110) Semmit nem hiányolok.
111) Nincs ilyen.
112) Média szakkör
113) Semmit.
114) Nem hiányolok
115) Például lehetne makett szakkör.
116) Nincs olyan amit hiányolnék.
117) csapatépítő tevékenységek
118) Zeneóra
119) Nem hiányolok.
120) Semmit.
121) Nem hiányolok semmit!
122) Több kirándulás
123) h
124) Művészeti Önképző Kör
125) Úszás edzés és több nyelvi foglalkozás.
126) Valami amivel azok elüthetnék az idejüket akiknek egy héten több lyukas órája van, mint jómagam. Mivel az
iskola területét el nem hagyhatjuk, sok unalmas órám volt már itt.
127) Különböző sportversenyek más sportágakban, mint a foci.
128) Semmit

7. Mennyire fontosak szerinted az alábbiak?

Adománygyűjtés szegény sorsú gyerekek számára

Semmi értelme 0 0%

Hadd csinálja, aki akarja, de
nem az én világom

13 10.2%

Olykor részt veszek az akcióban 69 53.9%

Nagyon fontos, ki nem hagynám 46 35.9%

bekapcsolódás az autista központban nevelkedő gyerekek javára szervezett programokba

Semmi értelme 0 0%

Hadd csinálja, aki akarja, de



nem az én világom 45 35.2%

Olykor részt veszek az akcióban 54 42.2%

Nagyon fontos, ki nem hagynám 29 22.7%

részvétel véradáson

Semmi értelme 1 0.8%

Hadd csinálja, aki akarja, de
nem az én világom

59 46.1%

Olykor részt veszek az akcióban 32 25%

Nagyon fontos, ki nem hagynám 36 28.1%

kupakgyűjtés

Semmi értelme 0 0%

Hadd csinálja, aki akarja, de
nem az én világom

15 11.7%

Olykor részt veszek az akcióban 67 52.3%

Nagyon fontos, ki nem hagynám 46 35.9%

részvétel a KösziKávé, KösziSüti jótékonysági akcióban

Semmi értelme 5 3.9%

Hadd csinálja, aki akarja, de
nem az én világom

27 21.1%

Olykor részt veszek az akcióban 61 47.7%

Nagyon fontos, ki nem hagynám 35 27.3%

adományok Erdélybe juttatása magyar tannyelvű iskolákba, óvodákba

Semmi értelme 1 0.8%

Hadd csinálja, aki akarja, de
nem az én világom

34 26.6%

Olykor részt veszek az akcióban 50 39.1%

Nagyon fontos, ki nem hagynám 43 33.6%

segítségére sietni iskolaközösségünk bajba jutott tagjának

Semmi értelme 0 0%

Hadd csinálja, aki akarja, de
nem az én világom

19 14.8%

Olykor részt veszek az akcióban 41 32%

Nagyon fontos, ki nem hagynám 68 53.1%

papírral hozzájárulni a papírgyűjtésen

Semmi értelme 1 0.8%

Hadd csinálja, aki akarja, de
nem az én világom

27 21.1%

Olykor részt veszek az akcióban 53 41.4%

Nagyon fontos, ki nem hagynám 47 36.7%

a használt elemeket a kijelölt helyre tenni

Semmi értelme 1 0.8%

Hadd csinálja, aki akarja, de
nem az én világom

23 18%

Olykor részt veszek az akcióban 69 53.9%

Nagyon fontos, ki nem hagynám 35 27.3%



szelektíven gyűjteni a szemetet

Semmi értelme 1 0.8%

Hadd csinálja, aki akarja, de
nem az én világom

14 10.9%

Olykor részt veszek az akcióban 54 42.2%

Nagyon fontos, ki nem hagynám 59 46.1%

szemétszedés a Mátrában

Semmi értelme 2 1.6%

Hadd csinálja, aki akarja, de
nem az én világom

41 32%

Olykor részt veszek az akcióban 53 41.4%

Nagyon fontos, ki nem hagynám 32 25%

8. Melyik kijelentéssel értesz leginkább egyet? – Ahhoz, hogy a Berze jó iskola legyen, az kell, hogy…

készítsenek fel minél jobban az
egyetemre, a többi nem érdekes.

11 8.6%

elsősorban legyen hatékony az
oktatás, de azért legyenek
tanítási órán kívüli programok is.

88 68.8%

mindenekelőtt legyen gazdag
kínálat tanítási órán kívüli
lehetőségekből, persze az órák is
legyenek színvonalasak.

24 18.8%

négy szép évet szeretnék, vagyis
legyenek jó programok, a többi
nem érdekel.

5 3.9%

Összes válasz 128

Magyarázat: Az „Összes válasz” az adott kérdésekre adott válaszokat összesítve mutatja. Százalékos bontásban
ábrázoltuk, hogy a kitöltők milyen arányban jelölték be az egyes válaszlehetőségeket.



""Kérdőív "öregdiákjaink" számára"" kérdőív

A kitöltők statisztikai adatai:

A válaszadók létszáma: 54
Férfi 22
Nő 32
Életkori átlag 19.8 év

Az eredmények összefoglalása

1. Melyik kijelentéssel értesz leginkább egyet? – Ahhoz, hogy a Berze jó iskola legyen, az kell, hogy…

készítsenek fel minél jobban az
egyetemre, a többi nem érdekes.

6 11.1%

elsősorban legyen hatékony az
oktatás, de azért legyenek
tanítási órán kívüli programok is.

37 68.5%

mindenekelőtt legyen gazdag
kínálat tanítási órán kívüli
lehetőségekből, persze az órák is
legyenek színvonalasak.

8 14.8%

nyújtsanak négy/öt/nyolc szép
évet, vagyis legyenek jó
programok, a többi nem érdekes.

3 5.6%

Összes válasz 54

2. Hangverseny miatt elmaradt a 7. órád.

Kár volt, mert így elmaradtunk
az anyagban.

2 3.7%

Sajnáltam, mert az órát jobban
élveztem volna.

3 5.6%

Nekem mindegy volt. 9 16.7%

Örültem neki, mert addig se
kellett tanulni.

17 31.5%

Nem baj, megérte, a
hangversenyt élveztem.

23 42.6%

Összes válasz 54

3. Mennyire akadályoztak a tanítási órán kívüli programok a tanulásban?

Egyáltalán nem  Teljes mértékben
1.7 / 4

4. Egy táborban a diák és a tanár kapcsolata

megromlik 4 7.4%

nem változik 8 14.8%

szorosabbra fűződik. 42 77.8%

Összes válasz 54

5. A tanáraimról alkotott véleményem a táborozás során

romlott 5 9.3%

nem változott 19 35.2%



javult 30 55.6%

Összes válasz 54

6. A táborokban az évfolyamom, mint közösség

gyengült 3 5.6%

nem változott 8 14.8%

erősödött 43 79.6%

Összes válasz 54

7. Fontos-e, hogy a Berze közösséget alkosson?

Egyáltalán nem  Teljes mértékben
3.41 / 4

8. Fontosnak tartod-e az iskolai hagyományok ápolását?

Egyáltalán nem  Teljes mértékben
3.02 / 4

9. A mai diákok…

közömbösek, nem érdekli őket
semmi, és ezen nem lehet
változtatni, békén kell őket
hagyni.

7 13%

közömbösek, passzívak, de fel
lehet őket rázni, vagyis az iskola
igenis „nyomuljon” a
programjaival

29 53.7%

pont a megfelelő mértékben
vesznek részt a különböző
programokon

16 29.6%

túlságosan aktívak a szabadidő
aktív eltöltésének terén.

2 3.7%

Összes válasz 54

10. Szerinted mivel hiányzik a Berzéből a tanítási órán kívüli kínálat vagy a közösségi élet tekintetében?

1) -
2) Semmi így is sok van.
3) Semmi
4) Sajnos a kérdést nem teljesen értem (gondolom elírás miatt), viszont, ha már van egy ilyen lehetőség,
megosztanám a tapasztalataim, véleményem egy iskolai programról, a kampányról. Fogalmam sincs ki fogja
olvasni, előre is elnézést kérek, ha kicsit indulatossá válik a hangnemem.
  
 
  
 Nos kampány. Beszélhetnék arról az oldaláról is, hogy a gyerek 11.-es, egy éve van érettségiig, amikor is minden
tudást el kellene sajátítania, nem 3 napért kidobni konkrétan egy fél évet az ablakon. Mert ilyenkor ez van,
mindenki a kampánylázban ég, ezzel van tele a feje, ez a legfontosabb és szinte lehetetlen a tanulásra figyelni
vagy azzal foglalkozni ténylegesen. De most nem erről fogok beszélni, pedig ez is égetően fontos lenne.
  
 Kampány, diáknap. Nagyon buli, nagyon király, mindenki imádja, mindenki szinte csak ezt a 3 napot várja az
évben. Mindaddig amíg oda nem kerülnek, hogy ők kampányolnak. Ilyenkor mi is van? Hogy már 11. év elején
mindenki erre készül. Hogy amelyik osztály nem kap elég hamar észbe, hogy hahó kezdeni kéne már valamit, az
csúnyán felsül. Aztán ez csak rosszabb lesz. Támogatókat keresni, mert ugye mindent mégse fizethet a szülő.
Filmet forgatni, profi videóssal, aki jó esetben meg is vágja a filmet, mert az csak úgy fogja elnyerni a többi



évfolyam tetszését, ha érzik, hogy profi munka; szép és jó, de 20-30ezres nagyságrendű összegbe fáj az
osztálynak.
  
 Aztán a tánc. Na igen, a jó öreg kampánytánc. Hogy is állunk ezzel? Ma már csak úgy lesz egy osztálynak jó
kampánytánca, érdekes, izgalmas, olyan, ami megfogja a közönséget, ha azt egy tanár koreografálja. A helyzet
ugyanaz. Pénz. És természetesen nemcsak a tanárért, hanem a táncteremért is, mivel a Főtér közepén már csak
nem táncikálhat 28-30 gyerek. És hogy még stílusosabb legyen a buli egyen öltözet és különböző kiegészítők is
nélkülözhetetlenek a kampánytánchoz, mert az fogja csak igazán lenyűgözni a közönséget.
  
 Az egyen öltözet kampánytánc nélkül is alapvető, hiszen minden osztály imádja látni, ahogy az ő pólójukba
burkolózik az összes évfolyam, illetve kedvenc tanárjaik. Ezzel mi is a baj? Nem akarom magamat ismételni, de
természetesen a pénz. Abból kifolyólag, hogy nem mindegy,hogy áll rajtuk az a póló, mennyire menő rajta az
embléma vagy logó, ami az adott osztályt szimbolizálja, a kampányolók nyilván mindent meg fognak tenni azért,
hogy az övé legyen a legjobb. Ergo drágább, jó minőségű, anyagú, színes pólók, végtelen sok cifra mintával, amit
teljesen ingyen 100-200-as nagyságrendben osztanak szét az iskola diákjai között. Kinek éri ez meg?
  
 Aztán elérkeztünk a kampánynaphoz. A legjobb nap az évben, mindenki tombol, kiélheti magát. A kampányoló
osztályokat kivéve (persze, arra a 15 percre elfelejtik minden bajukat ők is, de ettől még nem lesznek
megoldva). Szóval ott állnak, hogy idén ők azok, akiknek zenét kell szolgáltatni, és nem akármilyent, akkor jó a
buli, ha megüti a fiatalok (sajnos) kedvenc szórakozó helyének (egyértelmű, de leírom: BlueBox) színvonalát,
amihez ugye megint profi hangtechnika, fénytechnika és Dj kell. Pénz. A diáknap? Itt se fog pihenni a diákok
pénztárcája, hiszen a gasztronómia mellett, elengedhetetlenek a programok, és mivel a diákok nem érik be
kevéssel, feltétlen muszáj egy fél vidámparkot, szépségszalont és éttermet betelepíteni az iskolába. Pénz.
  
 És itt is van az eredmény hirdetés. Feszült hangulat, dobpergés stb, és kimondják egy osztály nevét. Itt másik 4
illetve ezentúl 3 osztály szíve megszakad, bármennyire is próbálnak örülni a másik osztály győzelmének, mégis
rosszul esik a vereség. Mert itt csak az első számít. De valójában számít az első? Mi is a nyertes osztály "jutalma"?
Egy kulcs. Az iskola kulcsa. Alatta az osztály nevével. Amit gondolom szintén az osztálynak kell elvinnie és
rágravíroztatnia a saját nevüket. KOMOLYAN????
  
 Nem fogok számadatokat közölni, de mindenki látja szerintem, hogy a kampányoló osztályok kiadásai százezres
nagyságrendűek. És akkor csak a fő kiadásokról beszéltem, ezek mellett szinte elenyészik a plakátokra,
nyomtatásra, filctollakra és minden egyéb kiegészítőre elköltött pénz. És mit kapnak cserébe? Kulcsot. Meg
dicsőséget. Persze, egy egész iskola oda van értük, ők a királyok, juhuu. De azért...nézzünk már szembe a
tényekkel. Hogy szerencsétlenek a lelküket is kiteszik, és mindezt miért? Félreértés ne essék, én is imádtam a
kampányt, végigtomboltam, életem legjobb napjai közé tartoznak. Azzal van a gond, hogy semmit nem kapnak
ezért a gyerekek. Hiszen itt nem a gyerek pénzéről van szó, hanem a szülőjéről, hát legalább a gyerekét
"ajándékozzák" már meg valamivel. Tanterem felújítás, osztálykirándulás, könyvjutalom, amit az iskola fizet,
vagy akármi, és nem csak a nyertes osztálynak. A többi osztály ugyanúgy kiteszi a lelkét is, mindent belead, és ők
tényleg semmit nem kapnak, a lenézés és rosszindulaton kívül, amit diáktársaik küldenek feléjük.
  
 El kellene gondolkozni a kampánynapok megvalósításán, illetve határokat szabni és jutalmazni, mert én csak a
véleményemet írtam le, de valamikor valakinek egyszer elege lesz ebből.
  
 
  
 Nos, remélem, valaki elolvassa a regényemet, és nem veszi sértésnek. Tudom, hogy ez csak egy vélemény
jelenleg, de higgye/higgyék el, nem csak én látom ezt így, hanem a volt osztályomból kiindulva 10 gyerekből 9.
Szóval érdemes lenne átgondolni az egész kampány dolgot.
  
 
  
 Üdv,
  
 egy ifjú öregdiák! :)
5) Több program, amely a tanárokat közelebb hozza a diákjaikhoz, illetve a közöttük lévő kapcsolat
javulását/egymás szempontjainak megértését elősegíti.
6) Eddig nem írhattam/mondhattam el nyíltan a véleményemet a Berzéről, de ez még a "közösségi élet" témához
ez valamilyen szinten fűződni is fog: amíg nem mozdul el erről a szintről a közoktatás, amíg ilyen szinten le
vannak-lesznek terhelve a diákok, teljesen felesleges bármi ilyen típusú kérdőívből következtetést levonni,
hiszen a diákok minden ereje arra fordul, hogy valahogy talpon-ébren tudjanak maradni.  A hétköznapokra tett
(tudom, nem sok) programok mondhatni mind értelmüket vesztették, mert lettek volna amikre én is örömmel
mentem volna, ha nem lett volna 10. órám. Amennyiben semmi akadálya nem volt, sem mentem, mert
fontosabbnak tartottam hogy végre ételhez juthatok. 
  
 A negatív véleményem az iskoláról nem a tanítás módja miatt lett, hanem a követelmény rendszer miatt. A
kérdésre a választ folytatva, mivel a követelményrendszer enyhén szólva morbid, a nap pedig csak 86400
másodpercből áll, így közösségi programokra nem igazán maradt se időm, se energiám. A táborokat leszámítva
nem igazán tudok nyilatkozni az egyéb szabadidős programokról. Nem voltak rosszak, kicsit nagyobb szabadsági



fokot is el tudtam volna képzelni, illetve hogy nem vagyunk végig tanári felügyelet alatt. Jó lett volna élvezni az
együtt töltött időt kötöttségek nélkül, az iskolán kívül.
  
 
  
 Köszönöm, hogy leírhattam
  
 HA
7) Én meg voltam elégedve a programokkal, az iskolában változatos lehetőségeik voltak a diákoknak arra,hogy
eltöltsék szabadidejüket.
8) Több modern program
9) Nekem minden így volt tökéletes, hogy minden évben volt egy tábor. Ez még anyagilag se terhelt túl, illetve
rengeteg élménnyel gazdagodtam.
10) Szerintem semmi sem hiányzik a Berze életéből. Én imádtam az ott eltöltött 5 évemet.
11) Semmi sem hiányzik.
12) Nem hiányzik semmi.
13) Esetleg több Berzés délutáni sport edzés,azok számára, akik nem egy egyesület keretein belül hanem a saját
iskolájukén belül szeretnének sportolni.
14) Semmi
15) Nem hiányzik semmi.
16) .
17) Szerintem a Berze a tanítási órákon kívül mindent megad és olyan lehetőségeket nyújt amelyek számos és
soha vissza nem térő lehetőségeket adnak. Viszont nem csak ezt kellene kitűzni célul, hanem egyes tanórák
minőségének a javítását kellene figyelembe venni.
18) -
19) Minden szükségletet kielégítenek a tanórán kívüli foglalkozások már most is.
20) Semmu
21) Megfelelő programok vannak   most is!
22) A Berze adta az egyik legszebb korszakot az életemben, minden évben a táborok és kirándulások számomra
tényleg életre szóló emlékül szolgálnak. Tehát nem gondolom, hogy hiányzik bármi is a program "felhozatalból".
23) Szerintem elég közösségi program van a Berzében.
24) -
25) Elegendő a tanítási órán kívüli kínálat.
26) Több sport rendezvény, tudományos, kísérletezős szakkör, összejövetel. Jobban kellene hirdetni a MÖK-öt,
sokan nem tudnak arról hogy mikor mi lesz ott.
27) Szerintem sokszínű programokat nyújtott a Berze, nem jut eszembe olyan dolog, amellyel ezeken kívül
színesíthetné a diákok napjait. Talán lehetnének olyan sportrendezvények,  amelyek a lányokban is érdeklődést
kelthetnek, nem csak a foci meg a kosárbajnokságok.
28) Nem tudom.
29) A gyerekek egyre rosszabbak, és képtelenség őket rávenni olyasmire, ami őket nem érdekli, nem nyitottak
nagy többségben.
30) Nem
31) Nekem nem hiányzott semmi
32) Számomra rendkívül széleskörű kínálattal "bombáztak" a Berzében, ami nagyon fontos szerepet játszott az ott
eltöltött évek során. Ez úton is szeretnék megköszönni mindent, csak így tovább a Berzében, hogy továbbra is
annyira szeressenek Berzés diákok lenni a tanulók, mint amennyire én szerettem!
33) Ez a kérdés eléggé furcsán lett számomra megfogalmazva. Ha az lenne, hogy: "Szerinted mi hiányzik a
Berzéből a tanítási órán kívüli kínálat vagy a közösségi élet tekintetében?", akkor ez lenne a válaszom: Zene
ápolása.
34) Meg vagyok elégedve ezekkel a lehetőségekkel,amit számomra hasznosnak tartok azt igénybe veszem.
35) Inkább az órákban kellene változatosnak lenni. Például több féle fakultációs lehetőséget kellene felajánlani.
(Nekem például hasznos lett volna a pszichológia/ének/nevelési alapismeret órák felvételének lehetősége)
36) Szerintem nincs szükség több tanítási órán kívüli tevekenysegre
37) Pszichologiai orak az alkoholista es pedofil, idegbeteg tanaroknak!!!!!
38) Lehetne tobb szabad ido.
39) Pszichologiai orak az alkoholista, idegbeteg es pedofil tanarok szamara!!:))
40) - Túl sok tábor.
41) Nem tudom
42) Szerintem érdekes és jó programok szoktak lenni, és elég sok,de például ha nem lenne ennyi óránk, többször
is el tudnánk menni a programokra.
43) Véleményem szerint, olyan programokat kellene bevinni az iskolai életbe, amelyek jobban felkeltik a
gyerekek érdeklődését. Például a hangversenyre tekintve, célszerűbb a mai zenei ízlésekhez igazodni.
44) Lehetne például közös hétvégi túrákat szervezni
45) Aktivitás, érdeklődés.
46) Semmi.
47) Nagyjából semmi.
48) Hogy magázzon a kérdőív ha már 104 éves vagyok.
49) Pont jó.
50) Szerintem teljesen rendben vannak a programok, nem hiányzik semmi.



51) -
52) Nem hiányoltam semmit.
53) Nem hiányzik semmi
54) Szerintem semmivel. Teljesen rendben van.

Magyarázat: Az „Összes válasz” az adott kérdésekre adott válaszokat összesítve mutatja. Százalékos bontásban
ábrázoltuk, hogy a kitöltők milyen arányban jelölték be az egyes válaszlehetőségeket.
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