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1. Kérjük, add meg a nemedet!
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lány 156

fiú 135
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2. Add meg osztályodat!

3. Milyen az otthontanulás?

1.a 18

1.b 16

2.a 14

2.b 19

3.a 16

3.b 18

4.a 17

4.b 15

5.a 24

5.b 18

6.a 25

6.b 20

7.a 23

7.b 15

8.a 13

8.b 9

8.c 11

szuper 23

jó 68

nem okoz problémát 86

hasonló, mint a suliban 14

nem tetszik, sok a feladat 42

könnyű, kevés a feladat 5

unalmas 16

Egyéb 37



4. Okoz nehézséget az online-tanulás? (többet is jelölhetsz)

5. Mennyit segítenek a szüleid az otthoni tanulásban?

Igen, teljesen új, és hirtelen jött. 60

Igen, mert nem olyan jó az int… 16

Igen, mert nincs annyi kütyün… 16

Igen, mert nem szoktunk ittho… 20

Nem, számomra nem okoz ne… 105

Nem, mert kapok segítséget. 125

Nem, mert átláthatóak a felüle… 70

Nem, mert amúgy is sokat gé… 28

Egyéb 24

Egész nap mellettem ülnek 8

Nagyon sokat 34

Sokat 77

Keveset 98

Csak a feladatok letöltésében … 15

Nem kell, hogy segítsenek 59



6. Mit gondolsz a feladatok mennyiségéről?

7. Mit szeretnél a feladatok kapcsán? (többet is jelölhetsz)

Általában kevés, többet is me… 7

Pont elég. Kényelmesen kész t… 126

Sok-sok, de hát értem én, hog… 58

Elég sok, és néha kifutok az id… 56

Elég sok, és gyakran kifutok az… 14

Nagyon sok, és szinte mindig … 3

Nagyon sok, és így semmi má… 6

Nagyon sok, nagyjából én már… 4
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több kidolgozandó gépes fela… 83

kevesebb kidolgozandó gépes… 34

több alkalmat, hogy Hangouts… 111

kevesebb alkalmat, hogy Han… 19

több tesztelős, játékos online-… 169

kevesebb tesztelős, játékos on… 23

több kézzel írható/rajzolható f… 48

kevesebb kézzel írandó/rajzol… 90

Egyéb 23



8. Mit szoktál csinálni a tanuláson kívül? (többet is jelölhetsz)

sokat focizom/kosarazom 49

sokat biciklizek 119

gyakran futok 46

néha kimegyek az udvarra 112

néha elmegyek sétálni 74

rendszeresen kimegyek 1-2 ór… 159

elviszem sétálni a kutyát 43

találkozom a barátaimmal (élő… 5

tornázom/jógázom/edzek 122

táncolok/zenére mozgolódok 46

játszom a családommal 191

olvasok 161

gépen játszom vagy beszélget… 129

gépezek egyedül egész nap 7

sorozatokat, filmek nézek a cs… 132

rajzolok, alkotok 135

zenélek 61

segítek a tesóimnak tanulni 45

segítek a házimunkában 173

Egyéb 35



9. Mit gondolsz a classroomról? (többet is megjelölhetsz)

10. Hogyan tudnánk neked jobban segíteni a tanulásban?

Jó, mert mindig kiírja egy nap… 158

Jó, mert a naptárban minden f… 117

Jó, mert a feladatokhoz hozzá … 157

Jó, mert privátban is lehet írni … 190

Jó, mert a visszaküldéses, lead… 147

Jó, mert gyorsan kiismeri mag… 97

Jó, mert könnyen átlátható, ho… 158

Jó, mert lehet rajta egymásnak… 32

Jó, mert jön e-mail az új felad… 156

Jó, mert diák is tud csinálni cla… 18

Nem jó, hogy a sok tanterem … 19

Nem jó, hogy bele lehet trollk… 11

Nem jó, hogy mindenről küld … 20

Nem jó, hogy osztálytársnak n… 45

Nem jó, hogy internet kell hoz… 12

Nem jó, mert nehéz a feltöltés… 11
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Online órákkal, ahol mindenki … 103

Egyéni vagy kiscsoportos onli… 84

Tanárok által előre elkészített … 163

Több szöveges (olvasható, me… 47

Több gyakorló (esetleg játéko… 135

Több dolgozatírással, feladatt… 8

Nem kell segíteni, mert pont j… 45

Egyéb 14



11. Hogy tartod a kapcsolatot a barátaiddal, távolabbi rokonaiddal?

12. Mi hiányzik legjobban a suliból?

13. Mit gondolsz erről a mostani időszakról?

Viber 59

Messenger 54

Discord 4

Zoom 5

Jitsi 1

Skype 18

Snapchat 0

Hangouts 34

játékok alatti voicechat 5

játékok alatti írásbeli chat 3

telefon 39

Facebook 1

Instagram 16

Egyéb 52
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14. Szerinted mi fog megváltozni ettől az egésztől?

15. Írj valami olyat, ami ebben az időszakban (is) nagyon jó!
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