
 

Kérdőív hallgatók részére 
 

Tanév: 
 

Szemeszter: 

Nyelv: 
 

Szint: 

 
Válaszd ki, hogy milyen gyakran fordul elő az alábbi gyakorlat az idegen nyelvi tanórákon. 

 

 Mindig Általában Néha Ritkán Soha 

1. A tanórai atmoszféra hozzásegít ahhoz, hogy 
tanuljak. 

     

2. A tanár tájékoztat bennünket arról, hogy mit 
fogunk tanulni és miért. 

     

3. A kurzus folyamán a tanár ellenőrzi, hogy 
megértettük-e az eddig tanultakat. 

     

4. A tanár figyelembe veszi a saját egyéni igényeimet, 
tanulási stílusomat és eddigi nyelvtanulási 
tapasztalataimat. 

     

5. Arra bátorítanak, hogy magam is legyek befolyással 
a tanulási folyamatra. 

     

6. Közösen beszéljük meg, hogy melyek a jó szóbeli 
teljesítmény kritériumai. 

     

7. A tanár összegzi a kommunikatív feladat elvégzését 
és a diákokkal együtt értékeli ki azt, hogy 
megvalósultak-e kitűzött tanulmányi célok. 

     

8. Arra biztatnak, hogy önmagamra támaszkodjak és 
legyek önálló. 

     

9. Páros vagy csoportmunkát végzünk.      

10. A tanár megpróbálja felkelteni a érdeklődésünket a 
tanult nyelv iránt. 

     

11. A tanár olyan helyzeteket teremt, amikor a 
gyakorlatban is használhatjuk az általunk 
elsajátított tudást és készségeket. 

     

12. A tanár elegendő időt ad arra, hogy magam 
kifejezzem. 

     

13. Minden diáknak ugyanannyi esélye van arra, hogy 
megszólaljon. 

     

14. A tanár szerint az általunk elkövetett nyelvi hibák 
természetes lehetőséget nyújtanak arra, hogy 
hatékonyabban tanítson bennünket. 

     

15. A tanár úgy javítja ki a hibáimat, hogy az nem veszi 
el a kedvem a további tanulástól. 

     



 

16. A tanár arra bátorít, hogy beszéljek.      

17. A tanár arra bátorít, hogy vegyek részt minden a 
tanórákon vagy online végzett tevékenységben. 

     

18. Alkalmazzunk az önértékelést. Lehetőségünk van 
arra, hogy magunk ítéljük meg a kurzus során 
elvégzett munkánkat. 

     

19. Mi, diákok kölcsönösen értékeljük egymás 
munkáját. 

     

20. Közösen beszéljük meg azt, hogy mennyiben 
teljesítettük a tanulmányi célokat. 

     

21. A tanár rámutat az erősségeinkre.      

22. Visszajelzést kapok arról, hogy mi a helyes és jó 
abban, ahogy az idegen nyelven beszélek. 

     

23. Visszajelzést kapok arról, hogy min kell javítanom 
és fejlesztenem a beszédemet illetően. 

     

24. Részletes visszajelzést és tanácsokat kapok arról, 
hogy miként javíthatnám a teljesítményem. 

     

25. Felelősnek érzem magam a tanulmányi 
előmenetelemért. 

     

26. Úgy érzem saját magam is felelős vagyok a 
nyelvtanulásomért. 
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