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Bevezető szöveg:

Kedves Diákok!
Mindannyiunknak teljesen új és váratlan ez a helyzet, azaz a digitális oktatásra való gyors
átállás. Szeretnénk a lehető legjobban végezni a munkánkat és segíteni titeket a tananyag
elsajátításában. Ezért szeretnénk visszajelzést kérni tőletek az eltelt három hétről. A kérdőív
kitöltése  teljesen  anonim.  Mind  a  negatív,  mind  a  pozitív  véleményetek  nagyon  fontos
számunkra, hogy a lehető legjobban alakítsuk a távoktatást. 
Az adatokat csak én fogom látni, a kollégák kivonatolva kapnak majd részeredményeket
belőle.  Ne  felejtsétek  el,  az  online  konzultáció  (pszichológiai  tanácsadás)  ugyanúgy
elérhető, mint az online tanítás/tanulás! :)
Szép napot Nektek és jó munkát kívánok,
Keressetek bizalommal,
Vörös-Érsek Dóra
iskolapszichológus

Kérdések:

1. Nem
o nő
o férfi

2. Melyik évfolyamra jársz?

3. Hogy tetszett az elmúlt három digitális hét?
o nagyon rossz volt
o elég rossz volt
o semmi különös a megszokotthoz képest
o jó volt
o minden szuperül ment

4. Mi volt benne a legjobb/legkönnyebb? Pár szóval kérlek írd le!

5. Mi volt benne a nehéz/fárasztó? Pár szóval kérlek írd le!

6. Hogy érzed magad az első három "digitális" iskolai hét után?
o nagyon rosszul
o elég rosszul, fáradtan
o semmi különös a megszokotthoz képest
o jól vagyok
o minden tökéletes, tetszik, élvezem



7. Milyen volt az órák minősége? (Elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy elérhető volt-
e  számodra minden,  figyeltek-e a szükségleteidre.  Kérlek,  ne vedd ide,  ha akadozott  az
internet, vagy a technika viccelt meg.)

o nagyon rossz, követhetetlen
o semleges
o minden rendben volt, követhető, érthető

8. Mennyire sikerül megküzdened az anyagmennyiségekkel?
egyáltalán nem sikerült  1  2  3  4  5  6  7  teljes mértékben sikerült

9. Átlagosan mennyi házi feladatot kapsz?
egyáltalán nincs házi feladatom   1   2   3   4   5   6   7   borzasztó sokat

10. Melyik tantárgyat a legkönnyebb megtanulni online? Írd le pár szóval, hogy miért azt!

11. Melyik tantárgyat a legnehezebb megtanulni online? Írd le pár szóval, hogy miért azt!

12. A tanárok a tananyagot jellemzően az órarendi tanórájuk alatt küldik ki?
o igen
o nem

13. Mennyire sikerült kialakítanod egy napirendet?
egyáltalán nincs napirendem, káosz 1 2 3 4 5 6 7 pontos, precíz napirend alapján

14. Élvezed a digitális oktatást?
o utálom, de jobb, mintha a suliban lennék
o utálom, alig várom, hogy újra iskola legyen
o elmegy, de azért nem az igazi
o semleges
o egész jó itthon lenni, olyan mintha szünet lenne
o egész jó itthon, és még haladok is a tanulással
o imádom, szerintem nagyon jó így tanulni

15.  Javasolj  megoldásokat  a  felmerülő  problémák  kezelésére!  Bátran  engedd  el  a
fantáziád!  Bármilyen  észrevételt/véleményt  szívesen  fogadok,  amit  tudok  a  kollégák
irányába tolmácsolni. Ne feledd, teljesen anonim a kérdőív kitöltése és csak én látom az
adatokat,  úgyhogy  lehet  panaszkodni  és  persze  dicsérni  is,  természetesen  kulturált
módon! :)

Zárszó:

Nagyon szépen köszönöm, hogy kitöltötted a kérdőívet  és általad bepillantást  nyerhetek a
diákok  oldaláról  is  a  digitális  oktatásba!  :)  Ha  bármi  kérdésed  lenne,
https://www.facebook.com/dora.ersek  linken  megtalálsz  facebookon,  vagy  írj  emailt  az
ersek.dora@janospal.hu email címre. Keress bizalommal! Legyen szép napod! :)


