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Kérdőív
Kedves Hallgató! Az eredményes tanári munka háttérfeltételeit kutatjuk egy országos program
keretében. Kérjük, névtelenül járuljon hozzá a kutatás sikeréhez azzal, hogy átgondoltan válaszol az
alábbi kérdésekre.

Személytörténeti adatok

I.

Karikázza be a megfelelő választ!
I.3. Életkora:
[1 –] 18-23
[2 –] 24-29
[3 –] 30-35
[4 –] 36-

I.1. Neme:
[1 –] férfi
[2 –] nő
I.2. Tanítási szándék:
[1 –] tanít
[2 –] tanítani szeretne
[3 –] nem tanít
[4 –] nem is szándékozik tanítani

I.4. A választott szak/szakok képzési területe: (Tegyen X-et a megfelelő helyre!)
Milyen szakon tanul?
Ha több képzésben is részt
vesz ebben az intézményben,
melyiket végzi jelenleg?
………………………………..
[1 –] bölcsészettudományi
[2 –] gazdaságtudományok
[3 –] hitéleti
[4 –] informatika
[5 –] művészetközvetítés
[6 –] pedagógusképzés
[7 –] sporttudomány
[8 –] társadalomtudományi
[9 –] természettudomány

Bachelor képzés (BA/BSc)

Mesterképzés (MA/MSc)

I.5. Mi az Ön állandó lakóhelyének település típusa? (Karikázza be a megfelelő választ!)
[1 –] Főváros
[2 –] Vidéki megyeszékhely vagy megyei jogú város
[3 –] Egyéb város
[4 –] Község
[5 –] Külföld
I.6. Jelölje be, hogy jelenleg milyen nyelven képes olvasni? (Karikázza be a megfelelő választ, többet is bejelölhet!)
[1 –] magyar

II.

[2 –] angol

[3 –] német

[4 –] egyéb, és pedig:

Olvasottság, tájékozottság, amely a digitális világban való eligazodáshoz
szükséges háttérműveltséget biztosítja

II.1. Milyen rendszerességgel szokott tágabb értelemben vett szakmai jellegű könyveket, tanulmányt, internetes
portált, folyóiratokat olvasni? (Tegyen X-et a megfelelő helyre!)
könyv
hagyományos

elektronikus

tanulmány/cikk
hagyományos
elektronikus

soha
naponta
hetente egyszer
hetente többször
havonta
II.2. Szokott-e idegen nyelven könyveket (cikkeket, folyóiratokat) olvasni? (Tegyen X-et a megfelelő helyre!)
papíralapú
formájában

elektronikus
formában

igen
nem
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II.3. Írja le annak a könyv szerzőjének a nevétés/vagy címét, vagy témáját, amelyiket legutóbb olvasta, illetve jövőben
tervezi elolvasni!
Jövőben olvasni tervezett
(szerző/cím/téma)

Legutóbb olvasott (szerző/cím/téma)
filozófiai jellegű
neveléstudományi
szociológiai
pedagógiai/módszertani
„IKT az oktatásban”
más, fontosnak tételezett forrás

II.4. Milyen gyakorisággal olvas elektronikus dokumentumokat, az alábbi témákban?(Tegyen X-et a megfelelő helyre,
minden sort töltsön ki!)
soha

naponta

hetente egyszer

hetente többször

havonta

filozófiai jellegű
neveléstudományi
szociológiai
pedagógiai/módszertani
„IKT az oktatásban”
más, fontosnak tételezett
forrás: …………………………...
II.5. Az alábbi állításokat olvassa el és az Önre jellemző megítélést karikázza be!
[1 –] soha

[2 –] naponta

[3 –]hetente egyszer

[4 –] hetente többször

Csak magyar nyelvű szakirodalmat keresek a weben.
Idegen nyelven (angol, német stb) szívesen olvasok tanulmányokat.
Folyamatosan figyelemmel kísérem a pedagógiai folyóiratokat a weben
A tanulmányaim során a szakirodalmat online olvasom
A weben felkutatott szakirodalmat nyomtatott formában olvasom.
Az ebook-ot lementem és online formában olvasom.
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[5 –] havonta
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3
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II.6. Ha jó fizetése lenne, mi segítené még legjobban tanári munkájának eredményességét?(Karikázza be a megfelelő
választ!)
[1 –] egyáltalán nem

[2 –] nem

[3 –] közömbös a munkám
szempontjából

[4 –] jónak tartom

idegen nyelv ismerete
mélyebb filozófiai//társadalomtudományi háttér
mélyebb pszichológiai/neurobiológiai háttér
sokrétűbb módszertani kompetenciák
pedagógiai értékelés/mérés területén jártasság
feladatlapok adatbankja, tetszés szerint előállítható feladatlapokkal, automatikus
elektronikus értékeléssel
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[5 –] nagymértékben
segít
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5

II.7. Az alább megjelöltek közül milyen területeken lehetne szüksége arra, hogy szakemberek (tanácsadással,
tanfolyamokkal) illetve szakmai adatbázisok, szoftver és alkalmazás-gyűjtemények segítsék tanári munkájának
eredményességét? (Karikázza be a megfelelő választ!)
Semmi másra nem lenne szükségem, csak szabadidőre.
Magamnak megkeresem a szükséges információkat.

[1 –] igen

[1 –] egyáltalán nem
[2 –]közömbös a munkám
[3 –]talán
[4 –] hasznos lenne
segítene
szempontjából
segíthetne
számomra
idegen nyelv ismerete
1
2
mélyebb filozófiai//társadalomtudományi háttér
1
2
mélyebb pszichológiai/neurobiológiai háttér
1
2
sokrétűbb módszertani kompetenciák
1
2
pedagógiai értékelés/mérés területén jártasság
1
2
feladatlapok adatbankja, tetszés szerint előállítható feladatlapokkal, automatikus
1
2
elektronikus értékeléssel

Köszönjük, hogy részt vett felmérésünkben!
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[2 –] nem

[5 –] nagymértékben
segítene
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