
   

TANÁROK 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. Gondolja végig az Ön tanítási gyakorlatát, és ítélje meg, hogy mennyire találta hatékonynak 

fejlesztő értékeléshez kapcsolódó alábbi eszközöket és módszereket. 

1 = egyáltalán nem hatékony, 5 = nagyon hatékony. 

  

ESZKÖZÖK / MÓDSZEREK 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
nem 

alkalmaztam 

1 Ismertetem a kurzus célkitűzéseit a kurzus elején.       

2 Diákjaimmal megbeszélem a tanulási célok teljesítést.       

3 Diákjaimmal megbeszélem, hogy mit kell tudniuk/mire kell képesnek 

lenniük a kurzus végére. 

      

4 Az értékelési kritériumokat a diákjaimmal együtt állítom fel.       

5 Diákjaim számára lehetővé teszem az önértékelést, hogy végig gondolják 

azt, milyen munkát végeztek el a kurzus során. 

      

6 Az óra célkitűzéseit minden egyes tanóra elején ismertetem.       

7 Minden egyes tanórát hozzákapcsolok az előző órákhoz/ az előzőekben 

tanultakhoz illetve a következő órákhoz/ a később tanultakhoz. 

      

8 Diákjaimnak elmagyarázom, hogy az adott tananyag miként kapcsolódik az 

előzőekben és a későbbiekben tanultakhoz. 

      

9 Diákjaimat kisebb, 2-3 fős csoportokban dolgoznak (csoportmunka).       

10 Diákjaim párokban dolgoznak.       

11 Diákjaim kisebb csoportokban megbeszélést folytatnak a tanórán 

tanultakkal kapcsolatban. 

      

12 Olyan szituációkat teremtek, melyekben a diákoknak lehetőségük nyílik a 

tanultak alkalmazására. 

      

13 A diákok megfigyelik egymás munkáját.       



   

14 A diákok egymás teljesítményét értékelik.       

15 Diákjaimat arra kérem az órán, hogy értékeljék a csoport előre haladását.       

16 Diákjaimat arra kérem az órán, hogy értékeljék saját előre haladásukat.       

17 Azonnali visszajelzést adok a diák tanórán végzett munkájáról.       

18 Egyértelműen meghatározom, hogy mit értek jó teljesítmény alatt.       

19 Diákjaimmal megbeszélem a tanóra kimenetelét.       

20 Be- és kiléptető kártyákat használok arra, hogy megtudjam mennyit 

tanultak diákjaim. 

      

21 Diákjaimat arra bíztatom, hogy használjanak portfóliót.       

22 Óráimon vizuális eszközöket használok (grafikonok, diagrammok, 

táblázatok, stb.). 

      

23 Diákjaim prezentációkat tartanak az órán.       

24 Megfigyelési kártyákat használok.       

25 Próbavizsgát tartok diákjaimnak és visszajelzek teljesítményükről.       

 

II. Gondolja végig az Ön tanítási gyakorlatát, és ítélje meg, hogy az alábbi az alábbi változások 

milyen mértékben függhetnek össze a fejlesztő értékelés eszközeinek/módszereinek 

alkalmazásával. 

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

  1 2 3 4 5 

1 Diákjaim nagyon érdeklődést mutattak a nyelvtanulás iránt.      

2 Javult a kapcsolatom a diákjaimmal.      

3 Diákjaim több kérdést mernek feltenni a tanórák alatt.      

4 Diákjaim nem félnek attól, ha az órán meg kell szólalniuk.      

5 Diákjaim nem félnek a dolgozatoktól.      

6 Diákjaim aktívabban vesznek részt a tanórán.      

7 Az óra hangulata javult.      

8 Úgy érzem jobban tudok haladni a diákjaimmal.      

9 Több figyelmet szentelek a diákjaim közötti egyéni különbségeknek.      

10 Gyakrabban adok visszajelzést.      

 

 

 

 



   

III. Kérjük, ítélje meg, hogy a fentebbiekben ismertetett eszközök és módszerek alkalmazása 

mennyire lehet hasznos az alábbi készségek fejlesztésében.  

      1 = egyáltalán nem hasznos      5 = nagyon hasznos. 

  1 2 3 4 5 

1 íráskészség      

2 beszédértés       

3 tanítás       

4 nyelvhasználat      

 

 

 

IV. Kérjük, , hogy az alábbi táblázat segítségével értékelje a fenti kérdőívet:  

 

1. Segített-e a kérdőív kitöltése abban, hogy végig tudja gondolni saját tanítási 

gyakorlatát? 

IGEN NEM 

2. Hatással volt-e a kérdőív a tanítással kapcsolatos szemléletmódjára? IGEN NEM 

3. Kérjük, értékelje az Ön által 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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