
Terepgyakorlatok az Őrségben  

(Tanulói kérdőív) 

Kedves Tanuló! 

Ez a kérdőív egy tudományos felmérés része, az oktatásban, a tevékenységorientált módszerek 

alkalmazásának hatékonyságvizsgálata céljából. Kérlek nyújts segítséget kutatásunkhoz az 

alábbi kérdőív kitöltésével! 

Segítőkészséged köszönöm!                                                          Dr. Horváth Katalin  

                                                                                                kutatótanár, biológia szakvezető  

                                                                                                          ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium 

1. Válaszolj a kérdésekre! 

▪ Melyik városban található az iskolád? _____________________________ 

▪ A megfelelő válasz betűjelét karikázd be! 

a) szakgimnáziumba járok                              b) gimnáziumba járok 

▪ Hányadik osztályos vagy? _________________________________ 

▪ Mi a kedvenc tantárgyad?__________________________________ 

2.  Voltál-e már környezetvédelmi, természetvédelmi táborban, vagy erdei iskolában?  

(A megfelelő válasz betűjelét karikázd be!) 

a) igen a mostani iskolám szervezésében 

b) igen, még az általános iskolai tanulmányaim során 

c) igen, de nem iskolai szervezésben 

d) még nem hallottam ilyen lehetőségről 

 

3.  Milyen tanórákon végeztél kísérleteket, méréseket? [A megfelelő válasz (válaszok) 

betűjelét karikázd be!] 

a) fizika 

b) kémia 

c) biológia 

d) földrajz 

e) egyéb:  _________________________________ 

4.  Milyen értéket (értékeket) vizsgáltál a terepgyakorlat során? [A megfelelő válasz 

(válaszok) betűjelét karikázd be!] 

a) természeti 

b) tájképi 

c) kultúrtörténeti 

 

5. Miben látod a különbséget a hagyományos tanórákhoz képest? [A megfelelő válasz 

(válaszok) betűjelét karikázd be!] 

a) a vizsgálatokat tényleges élőhelyeken, a természetben végezhetem 

b) lehetőségem van megfigyeléseket, méréseket végezni 

c) a csoportmunka számomra hatékony, szeretek teamben dolgozni 

d) az ismeretanyagot hagyományos módon, a tanórán is el tudom sajátítani 

 



6. A terepgyakorlat melyik feladatait tartottad a legérdekesebbnek? [A megfelelő válasz 

(válaszok) betűjelét karikázd be!] 

 

a) szenzorokkal történő mérések 

b) növény- és állathatározás, morfológiai vizsgálatok 

c) vízminőség vizsgálata 

d) további kutatásokra inspiráló kérdések 

 

7. Milyen gyakran szeretnél részt venni terepgyakorlaton? (A megfelelő válasz betűjelét 

karikázd be!) 

a) középiskolás tanulmányaim során évente kétszer 

b) nyáron egyhetes természetvédelmi táborban 

c) két alkalommal a négy év során 

d) többször nem vennék részt 

 

8. Változott-e véleményed az Őrségről a terepgyakorlat végén? [A megfelelő válasz 

(válaszok) betűjelét karikázd be!] 

a) mindig értékekben gazdag kistájnak tartottam 

b) természeti, kultúrtörténeti értékeit most fedeztem fel 

c) eddig is szépnek láttam, de most még szebbnek 

d) megítélésemben nincs változás 

 

9. Jártál-e az Őrségben tanulmányi kiránduláson? (A megfelelő válasz betűjelét karikázd 

be!) 

a) általános iskolás tanulmányaim során 

b) középiskolás tanulmányaim során 

c) általános és középiskolás tanulmányaim során  

d) soha nem vettem részt 

e) családommal kirándultam  

 

10. Értékeld természetvédelmi elkötelezettségük alapján az osztálytársaidat! (A megfelelő 

válasz betűjelét karikázd be!) 

a) negatívan viszonyulnak 

b) nem elkötelezettek 

c) elkötelezettek 

d) nagyon elkötelezettek 

 


