
 

Kérdőív tanárok részére 
 

Tanév: 
 

Szemeszter: 

Nyelv: 
 

Szint: 

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

 

 Mindig Általában  Néha Ritkán Soha 

1. Óráimon olyan pozitív atmoszférát teremtek, 
amely elősegíti a diákok aktív részévtelét. 

     

2. Ügyelek arra, hogy diákjaim értsék mit fognak 
tanulni és miért. 

     

3. A kurzus folyamán ellenőrzöm, hogy dikájaim 
megértették-e az addig tanultakat. 

     

4. Figyelembe veszem a diákok között lévő 
egyéni különbségeket (igények, stratégiák, 
tanulási stílusok, eddigi nyelvtanulási 
tapasztalatok, stb.) 

     

5. Arra biztatom diákjaimat, hogy ők maguk is 
alakítsák a tanulási folyamatot. 

     

6. Ügyelek arra, hogy diákjaim tudják, melyek a 
jó szóbeli teljesítmény kritériumai. 

     

7. Összegzem a kommunikatív feladat elvégzését 
és a diákokkal együtt értékelem ki azt, hogy 
megvalósultak-e kitűzött tanulmányi célok. 

     

8. Úgy szervezem a tanórákat, hogy diákjaimat 
önállóságra neveljem, bátorítva őket arra, 
hogy gondolják végig azt, amit önállóan 
végeznek. 

     

9. Páros és csoportmunkát alkalmazok az 
óráimon. 

     

10. Megpróbálom a diákok érdeklődését 
felkelteni az általam tanított nyelv iránt. 

     

11. Az általam alkalmazott tevékenységek révén 
olyan helyzeteket teremtek, melyekben a 
diákok a gyakorlatban is használhatják az 
általuk elsajátított tudást és készségeket. 

     

12. Elegendő időt adok diákjaimnak arra, hogy 
szóban kifejezzék magukat. 

     

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

     



 

14. A diákjaim által elkövetett nyelvi hibák 
természetes lehetőséget nyújtanak arra, hogy 
hatékonyabban tanítsam őket. 

     

15. Úgy javítom a diákok hibáit, hogy az nem 
veszi el a kedvüket a további tanulástól. 

     

16. Arra bátorítom diákjaimat, hogy beszéljenek.      

17. Arra bátorítom diákjaim, hogy az összes 
tanórán végzett tevékenységben vegyenek 
részt. 

     

18. Alkalmazom az önértékelést: diákjaimnak 
lehetőséget adok arra, hogy maguk ítéljék 
meg a kurzus során elvégzett munkájukat. 

     

19. A diákok egymás munkáját értékelik.      

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

     

21. Diákjaimnak elmondom, hogy mik az 
erősségeik. 

     

22. Visszajelzést adok arról, hogy mi a helyes és 
jó abban, ahogy diákjaim az idegen nyelven 
beszélnek. 

     

23. Visszajelzést adok arról, hogy diákjaimnak 
min kell javítaniuk és fejleszteniük a 
beszédjüket illetően. 

     

24. Részletes visszajelzést és tanácsokat adok 
arról, hogy diákjaim miként javíthatnának a 
teljesítményükön. 

     

25. Azon dolgozom, hogy minden diákom 
felelősnek érezze magát a tanulmányi 
előmeneteléért. 

     

26. Azon dolgozom, hogy minden diákom azt 
érezze, bekapcsolódott a nyelv tanulásába. 
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