trọng tâm về học sinh, trọng tâm về giáo dục tại trường

02 T
 ham gia bản khảo sát
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N
 ộp trả bản khảo sát sự hài lòng của phụ huynh học sinh
Trả lời xong tất cả các câu hỏi sau đó nhấp vào
nộp trả bản đánh giá
2

※Q
 uan trọng nhất khi tham gia bản khảo sát thì hãy nhấp vào

chữ đầu tiên và sau đó sẽ nỗi lên từng trang sau.

1

3

4
5

T rên màng ảnh có bản khảo sát dành cho phụ huynh học sinh
tham gia.
[ 1 Đối tượng tham gia khảo sát], chọn đối tượng tham gia
khảo sát.

- Nhấp vào nút (ok, 확인) để nộp trả bài khảo sát .
- Nhấp vào nút (hủy, 취소) để quay bài khảo sát trở lại chỉnh sửa

※T
 rước tiên làm bản khảo sát dành cho hiệu trưởng và giáo viên

Để biết

chủ nhiệm.
[ 2 Thông tin giáo viên trường] kiểm tra thông tin giáo viên.
[ 3 Phần giới thiệu giáo dục] kiểm tra tài liệu của giáo viên được
chọn.
[ 4 Bản khảo sát sự hài lòng của phụ huynh học sinh] Bảng đánh
giá phù hợp với mục tiêu đánh giá.
Hình thức trả lời câu hỏi (điểm tốt) mô tả những điểm tốt của các
hoạt động giáo dục của giáo viên mục tiêu và hy vọng rằng giáo
viên sẽ tiếp tục nổ lực trong tương lai.
● Hình thức trả lời câu hỏi (Điểm cần thay đổi) mô tả các hoạt động
giáo dục của giáo viên và hy vọng cải thiện hơn.

Thận trọng trước khi làm bản khảo sát
●

●

●

●

[ 5 Tình trạng tham gia] Người tham gia bảng đánh giá sẽ được
kiểm tra và thống kê trong danh sách

Phải làm bản khảo sát dành cho hiệu
trưởng và giáo viên chủ nhiệm trước sau
đó mới có thể tham gia cho các giáo viên
khác.
Phải trả lời tất cả các câu hỏi trong bản
khảo sát sau đó mới có thể lưu và nộp trả,
sau khi nộp trả rồi thì không thể chỉnh
sửa.
K hi trả lời là ( không biết) thì câu đó
không được đưa và bản thông kê.
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phòng giáo dục tỉnh Gyeonggi-do

01 T
 ham gia bản khảo sát sự
hài lòng
Truy cập trang website tham gia bản đánh giá sự nổ lực
và phát triển giáo dục của giáo viên dành cho học sinh và
phụ huynh (http://www.eduro.go.kr)

Tham gia bản khảo sát sự hài lòng
của phụ huynh học sinh
click bên phải chọn bản đánh giá sự nổ lực và phát triển
giáo dục của giáo viên dành cho phụ huynh

※C
ơ

bản là nhấp chuột để nhập, cũng có thể đăng nhập trên
bàn phím

[ 5 Thêm học sinh] đối tượng có 2con trở lên thì chọn phần
thêm cho trẻ
[ 6 Kiểm tra thông tin học sinh] sau đó phụ huynh nhấp vào
tham gia

1

< phụ huynh tham gia thì kiểm tra thông tin cá nhân >

Nhập thông tin học sinh và kiểm tra
Chọn phòng giáo dục Gyeonggi-do

Kiểm tra thông tin học(đăng nhập thông tin)

Chọn phòng giáo dục Gyeonggi-do (hình ảnh)
1

2

3

< Kiểm tra hoàng thành thông tin học sinh >

5

4
6

1

[ 1 Tìm trường học] tìm trường học của học sinh
[ 2 Lớp học] tìm lớp học
[ 3 Họ tên] đăng nhập họ tên học sinh
[ 4 Nhập mã số dành cho phụ huynh] nhà trường sẽ cung cấp mã
số riêng dành cho phụ huynh
* T rong số các phòng giáo dục của 17tỉnh chọn phòng giáo dục của
tỉnh Gyeonggi-do

※N
 hà trường sẽ cung cấp mã số riêng cho phụ huynh trường hợp bị

mất sẽ đến trường xin cấp lại.

※

Kiểm tra thông tin học sinh sau đó < kiểm tra thông tin học
sinh hoàng thành > khi đó mới đăng nhập hoàng thành

