
NÉRI - "digitális munkarend" kérdőív - SZÜLŐKNEK

1. Adja meg gyermeke osztályát! (Kérjük, minden gyermekére külön töltse ki a kérdőívet, mert az
egyes osztályok, évfolyamok terhelése nagyon különböző lehet.)
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2. Mit gondol az eltelt négy hétről? (több válasz is jelölhető)

3. Mekkora motivációval halad gyermeke a tanulásban? (több válasz is jelölhető)

4. Mennyire motiválja gyermekét a tanári visszajelzés? (1-8-as skála)

Nagyon jó minden. 48

Nincs okom panaszra. 135

Szerencsére önjáró a gyerek, í… 107

Lehetne még több feladat, me… 10

Jó lenne, ha több olyan órájuk… 152

Rengeteg a feladat, és az időb… 47

Nagyon nehezek a feladatok, … 14

Jó lenne, ha inkább papíralapú… 21

Nem igazán látok bele abba, … 17

Jó lenne, ha több segítséget k… 16

Az egész ijesztő, és kezdek na… 7

Bevallom, hogy pár feladatot … 19

Egyéb 76

Szívesen, önként tanul. 117

Kevés noszogatás után kötele… 187

Egyáltalán nem akar tanulni, s… 30

Minden nap veszekedésbe full… 19

Nem fogad el segítséget tőle… 4

Mindig azt mondja, hogy min… 21

Maximalista. Egész nap csak t… 13

Semmiféle motivációja nincs. 5

Egyéb 54

6.5
Átlagos szám
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5. Az alábbiak közül, mi az, ami a leginkább segíti a motivált tanulást? (több válasz is jelölhető)

6. Mennyi segítséget igényel a gyermeke?

7. Mennyire megterhelő Önnek az a mennyiségű segítségadás, amennyit gyermeke igényel?
(1 - egyáltalán nem, 8 - nagyon megterhelő)

semmi 4

azok az órák, ahol élőben bes… 98

ha az osztálytársaival együtt d… 109

ha papíralapú munkafüzetes, … 43

ha online-tesztekkel, játékokk… 224

az, hogy már látja, hogy menn… 5

az, hogy a tanári visszajelzése… 258

Egyéb 37

Folyamatosan mellette kell len… 65

Rövid eligazítás, kis segítség u… 181

Az online felületeken való elig… 64

Az időbeosztásban kell neki s… 100

Nehezen követi a classroomok… 15

Mivel ezerféle feladata van, íg… 12

Semmi segítséget nem igényel. 35

Bizonyos tantárgyakban kell s… 101

Egyéb 39

3.83
Átlagos szám
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8. Elégedett a papíralapú és az online-feladatok arányával? (A füzet lefényképezése és beküldése
NEM online-feladat.)

9. Van javaslata, ötlete, hogy hogyan lehetne az otthontanulás könnyebb/hatékonyabb? Írja le!

Túl sok a számítógépes felada… 12

Megfelelő arányú. 279

Túl sok a papíralapú feladat, t… 28

Egyéb 20
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