
   

DIÁKOK KÉRDŐÍVE 

TANÉV:  SZINT: ○ A1         ○ A2        ○ B1 

○ B2         ○ C1        ○ C2 NYELV:  

 

  

 

E névtelen kérdőív célja, hogy az alábbi eszközök és technikák  nyelvtanításra kifejtett hatását megmérje. 

 

 

I. Gondolj az általad elvégzett kurzusra, és ítéld meg, hogy mennyire találtad hatékonynak az 

alábbi tanítási/tanulási módszereket. 

1 = egyáltalán nem hatékony, 5 = nagyon hatékony. 

  

AZ ÉN TANÁROM 

1 2 3 4 5 nem 
alkalmazta 

1 ismertette a kurzus célkitűzéseit a félév kezdetén.       

2 megbeszélte velünk miként érhetjük el a tanulmányi céljainkat.        

3 megbeszélte velünk, hogy mit kell tudnunk/mire kell képesnek lennünk a 

kurzus végére. 

      

4 velünk együtt állította fel a sikeresség kritériumait.       

5 velünk együtt állította fel az értékelési kritériumokat.        

6 lehetővé tette, hogy végig gondoljuk azt, milyen munkát végeztünk el a 

kurzus során.  

      

7 az órák célkitűzéseit minden egyes tanóra elején ismertette.        

8 mindig utalt az előző/következő órára vagy tanulási szakaszra.        

9 elmagyarázta, hogy az adott tananyag miként kapcsolódik az előzőekben és a 

későbbiekben tanultakhoz.  

      

10 arra bíztatott bennünket, hogy 2-3 fős kis csoportokban dolgozzunk (csoport 

munka).  

      

11 arra bíztatott bennünket, hogy társunkkal párban dolgozzunk (páros 

munka). 

      

12 bevont bennünket abba, hogy kis csoportokban megbeszéljük az órán 

történteket. 

      

13 olyan szituációkat teremtett, melyekben lehetőségünk nyílt a megtanult 

ismeretek és készségek alkalmazására. 

      

14 arra bíztatott bennünket, hogy egymás munkáját megfigyeljük.       



   

15 arra bíztatott bennünket, hogy egymás munkáját értékeljük.       

16 az órán feltett kérdései segítségével mérte fel a csoport előrehaladását.        

17 az órán feltett kérdései segítségével mérte fel az egyes diákok egyéni 

előrehaladását.  

      

18 azonnali visszajelzést adott a  munkánkról.         

19 azonnali visszajelzést adott szóban az elvégzett munkánkról.       

20 egyértelművé tette, mit ért jó teljesítmény alatt.        

21 megbeszélte velünk a tanóra kimenetelét az óra végén.        

22 be- és kilépőkártyákat használt a tanultak kiértékelésére.        

23 arra kért bennünket, hogy állítsunk össze portfóliót.        

24 vizuális eszközöket használt (grafikonok, diagrammok, táblázatok, stb.)       

25 órai prezentációk megtartására ösztönzött bennünket.       

26 próbavizsgát szervezett.       

27 visszajelzést adott a próbavizsga eredményeiről.       

 

 

II. A  fenti változások milyen mértékben következhetnek abból, hogy a tanár a következő 

eszközöket alkalmazta. 

1 = egyáltalán nem függ össze, 5 = nagyon szorosan összefügg 

  1 2 3 4 5 

1 Jobban érdekel a nyelvtanulás.      

2 Javult a kapcsolatom a tanárommal.      

3 Többet mertem kérdezni az órán.      

4 Nem féltem, ha meg kellett szólalnom az órán.      

5 Nem aggódtam ha dolgozatot írtunk.      

6 Aktívabban vettem részt az órai munkában.      

7 Az órák hangulata javult.      

8 Úgy érzem több munkát végeztem el a tanárommal, mint korábban.      

9 Tanárom jobban odafigyelt az egyéni szükségleteimre.      

10 Gyakrabban kaptam visszajelzést.      

 

 

 



   

 
III. Kérjük, hogy az alábbi táblázat segítségével értékeld a fenti kérdőívet:  

1. Segített-e a kérdőív kitöltése abban, hogy végig tudd gondolni saját tanulási 

módszereid? 

IGEN NEM 

2. Hatással volt-e a kérdőív a tanulással kapcsolatos szemléletmódodra? IGEN NEM 

3. Kérjük, értékeld az általad épp most kitöltött kérdőívet: 

hosszúsága megfelelő kicsit hosszú túl hosszú 

specifikussága megfelelő kicsit specifikus túlságosan is specifikus 

az állítások 

egyértelműsége: 

teljesen világos kicsit homályos nagyon homályos 

4. Javasolt módosítások: 

 

 

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet. 
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