
Dringó-Horváth Ida: IKT a tanárképzésben: a magyarországi képzőhelyek tanárképzési moduljában 
oktatók IKT-mutatóinak mérése c. tanulmány kérdőíve (Dringó-Horváth és Gonda, 2018 alapján) 

A tanári felkészítés (pedagógia, pszichológia, szakmódszertan) oktatóinak 
IKT használata  

 
Kérjük, adja meg az Önre vonatkozó adatokat! 

 
1. (1) Az Ön neme:  

 nő  
 férfi 

 
2. (2) Az Ön életkora: ___________ 
 
3. (3) Az Ön által a tanári felkészítésben (pedagógia, pszichológia, szakmódszertan) oktatott 
szaktárgy: 

 Pedagógia  
 Pszichológia  
 Angol szakmódszertan 
 Hittanár szakmódszertan 
 Média-, mozgókép- és kommunikáció szakmódszertan 
 Magyar szakmódszertan 
 Magyar mint idegen nyelv szakmódszertan 
 Német szakmódszertan 
 Történelem szakmódszertan 
 Egyéb bölcsésztanári szak szakmódszertan 
 Egyéb nem bölcsésztanári szak szakmódszertan 

 
4. (4) A fent megadott szakterületen kívül elvégzett további szakja:  

 Nincs további szakom 
 Pedagógia szak 
 Pszichológia szak 
 Angoltanár 
 Hittanár 
 Média-, mozgókép- és kommunikációtanár 
 Magyartanár 
 Magyar mint idegen nyelv tanára 
 Némettanár 
 Történelemtanár 
 Egyéb bölcsésztanári szak 
 Egyéb nem bölcsésztanári szak 

 
5. (5) Intézménye (több intézményi munkavállalásnál a tanárképzéssel kapcsolatos munkájára 
leginkább jellemzőt válassza: 

 Debreceni Egyetem 
 Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 Eszterházy Károly Egyetem 
 Károli Gáspár Református Egyetem 
 Miskolci Egyetem 
 Pannon Egyetem 
 Pázmány Péter Tudományegyetem 
 Pécsi Tudományegyetem 
 Szegedi Tudományegyetem 
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6. (6) Munkaviszonya (több munkaviszony esetén a tanárképzéssel kapcsolatos munkájára 
leginkább jellemzőt válassza):  

 heti 20 óránál kevesebb (óraadó) 
 heti 20 óra (félállás) 
 heti 40 óra (teljes állás) 
 egyéb 

 
7. Tanárképzés(ek), mely(ek)ben oktat/oktatott: 

(7) Osztott tanári MA 
(8) Osztatlan tanári MA 
(9) Kiegészítő képzés (meglévő diplomával) 

Igen 
Nem 

 
8. Adja meg, hogy az alábbi területeken hány éves tanítási tapasztalattal rendelkezik! (0=nincs 
tapasztalatom) 

 évek száma 

(10) a közoktatásban  

(11) a felsőoktatásban  

(12) közszférán kívül intézményi keretek (pl. nyelviskola, céges kurzus, 
továbbképzés) 

 

 

A következő kérdések megválaszolásánál a tanárképzésben végzett oktatási gyakorlatára 
támaszkodjon! 

 
9. Jelölje 1-től 5-ig, hogy milyen gyakran használja az alábbi eszközöket az oktatási folyamatban (pl. 
házi feladat is)! (1 = soha … 5 = rendszeresen) 
Amennyiben nincs/nem elérhető az Ön számára valamelyik, jelölje azt az opciót. 

Eszközök Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(13) Tanári számítógép (asztali vagy laptop)      

(14) Tanulói számítógépek (asztali vagy laptop)      

(15) Tanári táblagép (tablet/iPad)      

(16) Tanulói táblagépek (tablet/iPad)      

(17) Tanári okostelefon       

(18) Tanulói okostelefonok      

(19) Interaktív tábla      

(20) Projektor      

(21) Digitális fényképezőgép/-kamera      

 
10. Jelölje 1-től 5-ig, hogy milyen gyakran használja az alábbi szoftvereket/alkalmazásokat az 
oktatási folyamatban (órán, házi feladat stb.)! (1 = soha … 5 = rendszeresen) 

Alkalmazások Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(22) Irodai szoftverek (pl.: Word, Excel)      

(23) Prezentációs szoftverek (pl.: PowerPoint, Prezi)      

(24) Offline oktatási segédanyagok (pl.: szaktárgyi programok, film, lexikon, 
szótár CD-n /DVD-n stb.) 

     

(25) Online oktatási segédanyagok (pl. szaktárgyi oldalak, film, online szótár, 
interaktív feladatok) 

     



Dringó-Horváth Ida: IKT a tanárképzésben: a magyarországi képzőhelyek tanárképzési moduljában 
oktatók IKT-mutatóinak mérése c. tanulmány kérdőíve (Dringó-Horváth és Gonda, 2018 alapján) 

(26) Digitális tankönyv (On- vagy offline elérhető)      

(27) Szoftverek interaktív tananyagok készítésére (pl. interaktív táblaszoftver, 
szerzői szoftverek: Learning Apps etc.) 

     

(28) Kép-, videó és hangrögzítő, ill. szerkesztő alkalmazások      
(29) Mobil alkalmazások      

(30) Levelező szoftverek (e-mail)      

(31) További aszinkron kommunikációs csatornák (pl. fórum, blog)      

(32) Szinkron kommunikációs csatornák (pl. Messenger, Skype)      

(33) Szolgáltatások médiaformátumok tárolására, megosztására (pl.: 
Youtube, Slideshare) 

     

(34) Szavazó-alkalmazások (szavazógépekre, vagy online pl. Polleverywhere)      

(35) Szolgáltatások dokumentumok megosztására, közös szerkesztésére (pl.: 
Google-Drive) 

     

(36) Webkonferencia-/ webinárium-szoftverek (pl. Adobe Connect)      

(37) Oktatást támogató zárt keretrendszerek (pl. Moodle, CooSpace)      

(38) Közösségi média (pl. Facebook, Google Plus)      

(39) Virtuális oktatási környezet (pl. SecondLife, CloudParty)      

 
 
A következőkben a hatékonyságot növelő online tanulási környezetek alkalmazását vizsgáljuk öt 
oktatási módszernél. 

 
11. Jelölje 1-től 5-ig, milyen gyakran használja az alábbiakat az előadás, ill. magyarázat 
támogatására! (1= soha … 5= rendszeresen) 

Alkalmazások Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(40) Szavazó-alkalmazások az interakció támogatására (pl. szavazógépek, 
online alkalmazás) 

     

(41) Megosztott dokumentumok közös jegyzetelésre, tudásépítésre (pl. 
GDrive, Wiki) 

     

(42) Közösségi média/zárt keretrendszer a folyamat áttekintésére, a 
tartalommegosztásra, reflektálásra (pl. Facebook, Moodle) 

     

(43) Kép-, videó-, prezentáció-megosztók a tartalommegosztásra (pl. 
Youtube, Slideshare) 

     

(44) Webkonferencia külső résztvevők bevonására, a tanulás terének 
kitágítására (pl. Adobe Connect) 

     

 
12. (45) Sorolja fel azt a három szoftvert, ill. alkalmazást, amely az Ön számára a leghatékonyabban 
támogatja az előadást, magyarázatot! 
Amennyiben ilyen nincs, 0-val jelölje! 
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13. Jelölje 1-től 5-ig, milyen gyakran használja az alábbiakat az egyéni vagy csoportos munkáltatás 
támogatására! (1= soha … 5= rendszeresen) 

Alkalmazások Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(46) Interaktív feladatok a folyamat támogatására, ellenőrzésére (pl. 
Learning Apps, Redmenta)  

     

(47) Közösségi média/zárt keretrendszer a folyamat áttekintésére, a 
tartalommegosztásra, reflektálásra (pl. Facebook, Moodle) 

     

(48) Kép-, videó-, prezentáció-megosztók a tartalommegosztásra (pl. 
Youtube, Slideshare) 

     

 
14. (49) Sorolja fel azt a három szoftvert, ill. alkalmazást, amely az Ön számára a leghatékonyabban 
támogatja a hallgatói munkáltatást!  
Amennyiben ilyen nincs, 0-val jelölje! 

 
 

 
15. Jelölje 1-től 5-ig, milyen gyakran használja az alábbiakat a szimuláció, szerepjáték (pl. szituációs 
gyakorlatok, mikrotanítás) támogatására! (1= soha … 5= rendszeresen) 

Alkalmazások Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(50) Kép-, videó- és hangrögzítők, ill. szerkesztők anyaggyűjtéshez, 
prezentáláshoz, reflektáláshoz 

     

(51) Közösségi média/zárt keretrendszer a folyamat áttekintésére, a 
tartalommegosztásra, reflektálásra (pl. Facebook, Moodle) 

     

(52) Kép-, videó, prezentáció-megosztók a tartalommegosztásra (pl. 
Youtube, Slideshare) 

     

(53) Virtuális oktatási környezet szimulációs tevékenységekhez (pl. 
SecondLife, OpenSim) 

     

 
16. (54) Sorolja fel azt a három szoftvert, ill. alkalmazást, amely az Ön számára a leghatékonyabban 
támogatja a szimulációt, szerepjátékot!  
Amennyiben ilyen nincs, 0-val jelölje! 

 
 

 
17. Jelölje 1-től 5-ig, milyen gyakran használja az alábbiakat az együttműködés (pl. kooperatív és 
projektmunkák) támogatására! (1= soha … 5= rendszeresen) 

Alkalmazások Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(55) Kép-, videó- és hangrögzítők, ill. szerkesztők anyaggyűjtéshez, 
prezentáláshoz, reflektáláshoz 

     

(56) Közösségi média/zárt keretrendszer a folyamat áttekintésére, a 
tartalommegosztásra, reflektálásra (pl. Facebook, Moodle) 

     

(57) Megosztott dokumentumok a közös tudásépítésre (pl. GDrive, 
Wikipedia, ePortfólió) 
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(58) Kép-, videó-, prezentáció-megosztók a tartalommegosztásra (pl. 
Youtube, Slideshare) 

     

(59) Webkonferencia külső résztvevők bevonására, a tanulás terének 
kitágítására (pl. Adobe Connect) 

     

(60) Virtuális oktatási környezet kollaborációs tevékenységekhez (pl. 
SecondLife, OpenSim) 

     

 
18. (61) Sorolja fel azt a három szoftvert, ill. alkalmazást, amely az Ön számára a leghatékonyabban 
támogatja az együttműködést! 
Amennyiben ilyen nincs, 0-val jelölje! 

 
 

 
19. Jelölje 1-től 5-ig, milyen gyakran használja az alábbiakat a hallgatók értékelésének, tesztelésének 
támogatására! (1= soha … 5= rendszeresen) 

Alkalmazások Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(62) Online tesztek a tudás és aktivitás mérésére (pl. Kahoot, Moodle-
teszt) 

     

(63) Megosztott dokumentumok a teljesítmény prezentálására, 
reflektálására (pl. ePortfólió) 

     

(64) Szinkron kommunikációs csatornák szóbeli beszámoltatásra (pl. 
Messenger, Skype) 

     

(65) Zárt keretrendszerek a folyamat felügyelésére, értékelése 
naplófájlok elemzésével (pl. Moodle) 

     

(66) Szavazó-alkalmazások feleltetésre, értékelésre (pl. szavazógépek, 
online alkalmazás) 

     

 
20. (67) Sorolja fel azt a három szoftvert, ill. alkalmazást, amely az Ön számára a leghatékonyabban 
támogatja az értékelést, tesztelést! 
Amennyiben ilyen nincs, 0-val jelölje! 

 
 

 
21. Jelölje 1-től 5-ig, hogy milyen gyakran alkalmazta az IKT-használat alábbi formáit a 
tanárképzésben! (1 = soha … 5 = rendszeresen) 

IKT-környezet Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(68) Tantermi, személyes jelenlétű IKT-használat      

(69) Vegyes oktatási forma (tantermi és azon kívüli, online tanulási 
szakaszok, pl. Facebook, Moodle bevonásával) 

     

(70) Csak online, személyes jelenlét nélküli tanulás (pl. Moodle oktatási 
keretrendszerben) 

     

 
22. Jelölje 1-től 5-ig, hogy milyen gyakran tanult Ön az alábbi IKT-val támogatott tanulási 
környezetekben korábbi képzései, továbbképzései során! (1 = soha … 5 = rendszeresen) 

IKT-környezet Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(71) Tantermi, személyes jelenlétű IKT-használat      
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(72) Vegyes oktatási forma (tantermi és azon kívüli, online tanulási 
szakaszok) 

     

(73) Csak online, személyes jelenlét nélküli tanulás (pl. Moodle oktatási 
keretrendszerben) 

     

 
23. Jelölje 1-től 5-ig, mennyire támogatja az Ön intézménye az oktatói IKT-használatot a 
tanárképzésben! (1= egyáltalán nem … 5= teljes mértékben) 

Tényező Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(74) Megfelelő internetkapcsolat biztosítása az oktatónak a 
tantermekben (kábel, Wifi) 

     

(75) Megfelelő internetkapcsolat biztosítása a hallgatóknak a 
tantermekben (Wifi) 

     

(76) Szükség esetén számítógépterem biztosítása az oktatáshoz      

(77) Szükség esetén hallgatói mobil eszközök biztosítása (pl. tabletek, 
laptopok) 

     

(78) Intézményi IKT-eszközök technikai, módszertani megismertetése 
(pl. továbbképzések, workshopok) 

     

(79) IKT-eszközbeszerzések során az oktatói igények figyelembevétele 
(pl. igényfelmérés, kérvényezés) 

     

(80) Az intézményen belüli digitális kommunikáció támogatása (pl. 
intranet, levelezőlisták, hírlevelek) 

     

(81) Online tanulási környezetet biztosítása a tanulás terének és 
idejének kitágítására (pl. Moodle, CooSpace) 

     

(82) Az online oktatás/tutorálás támogatása, megfelelő elismerése a 
személyes, tantermi oktatás alternatívájaként 

     

 
24. Jelölje 1-től 5-ig, mennyire gátolják, befolyásolják negatívan az alábbiak az Ön IKT-használatát a 
tanárképzésben (oktatás, tudományos munka stb.)? (1= egyáltalán nem… 5= teljes mértékben) 

Állítás Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(83) Időhiány      

(84) Érdeklődés hiánya      

(85) Technikai felszereltség hiánya      

(86) Technikai ismeretek hiánya       

(87) Módszertani ismeretek hiánya       

(88) A hallgatók járatlansága az IKT-val támogatott tanulás terén      

 
25. (89) Milyen negatív élmények érték az IKT-használat során a tanárképzésben (oktatás, 

tudományos munka)? Sorolja fel! Amennyiben ilyen nincs, 0-val jelölje! 

 
 

 
26. (90) Milyen pozitív élmények érték az IKT-használattal kapcsolatban a tanárképzésben (oktatás, 

tudományos munka)? Sorolja fel! Amennyiben ilyen nincs, 0-val jelölje! 
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27. Jelölje 1-től 5-ig, hogy mennyire érzi igaznak az alábbi állításokat! (1 = egyáltalán nem … 5 = 
teljes mértékben) 

Állítás Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(91) Nem tartom fontosnak, hogy alkalmazzak IKT-eszközöket az 
oktatás során. 

     

(92) Az IKT megfelelő használata az oktatás minőségi javulását 
eredményezi. 

     

(93) Az IKT megfelelő használata a tanárképzésképzés, ill.  
továbbképzések kötelező részét kell képezze.  

     

(94) Szeretnék többet tudni az IKT oktatást segítő használatáról.      

(95) Az IKT-használat csökkenti a tanári kreativitást.      

(96) Az IKT alkalmazása csökkenti a tanár szerepét, jelentőségét az 
oktatási folyamatban. 

     

(97) Az online oktatási környezet nem olyan hatékony, mint a 
személyes oktatási környezet. 

     

(98) Az IKT nem minden szakterület oktatásánál hasznos.      

(99) A megfelelő IKT-használattal a tanár hatékonyabban valósíthatja 
meg az egyes oktatási módszereket.  

     

(100) Az IKT jó lehetőségeket kínál a tanulási nehézségekkel küzdő 
tanulóknak. 

     

(101) Nem leszek képes lépést tartani a technológia fejlődésével.      

(102) Igyekszem megfelelően tájékozódni az új oktatási eszközökről, 
alkalmazásokról. 

     

 
28. Jelölje 1-től 5-ig, hogy mennyire jellemző Önre az IKT-használat a kapcsolattartás, kommunikáció, 
ill. a szakmai megjelenés során! (1 = soha … 5 = rendszeresen) 

Kapcsolattartás, kommunikáció kollégákkal Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(103) Tanítványaimmal, kollégáimmal való kapcsolattartásra használok 
online kommunikációs eszközöket (pl.: e-mail, skype). 

     

(104) Tanítványaimmal, kollégáimmal való kapcsolattartásra használok 
közösségi-eszközöket (pl.: blogok, közösségi média). 

     

(105) Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online 
közösségeket hozok létre (pl.: facebook-/ Moodle-csoport). 

     

(106) Aktív résztvevője vagyok online szakmai együttműködéseknek (pl.: 
online projektek, szakmai csoportok). 

     

(107) Részt veszek digitális konferenciákon, (tovább)képzéseken 
(előadóként, résztvevőként) 

     

(108) Használok publikáció-megosztó oldalakat (ResearchGate, 
Academia.edu) 

     

(109) Megjelenítem szakmai tevékenységemet online is (pl. saját 
szakmai blog, honlap, facebook oldal) 

     

 
29. Jelölje 1-től 5-ig, hogy mennyire jellemzők Önre az alábbi állítások a digitális tananyagokkal és 
adminisztrációval kapcsolatban! (1 = egyáltalán nem … 5 = teljes mértékben) 
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Állítás Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(110) Ismerem és használom a szaktárgyamhoz kapcsolódó digitális 
tananyagokat (pl. interaktív táblás anyag, CD-ROM). 

     

(111) Ismerem és használom a szaktárgyamhoz kapcsolódó honlapokat, 
szaktárgyi portálokat. 

     

(112) Megfelelően használom az irodai szoftvereket digitális tananyagok 
készítésére (pl. feladatlapok, prezentáció). 

     

(113) Megfelelően használom az interaktív tananyaggyártó programokat 
(pl. táblaszoftver, online feladatkészítők). 

     

(114) Törekszem az új digitális tananyagok, eszközök és technológiák 
megismerésére, kipróbálására. 

     

(115) A digitális eszközöket, tananyagokat oktatási céljaimnak 
megfelelően választom ki. 

     

(116) Képes vagyok a digitális tananyagokat és eszközöket kritikusan 
értékelni, minősíteni. 

     

(117) A digitális eszközöket adminisztrációra is megfelelően használom 
(pl. ETR). 

     

(118) A tanítványaim értékelésekor digitális eszközöket és szoftvereket is 
használok (pl. szavazógép, online teszt). 

     

 
30. Jelölje 1-től 5-ig, hogy mennyire jellemzők Önre az alábbi állítások a reflektív gondolkodás és az 
önálló tanulás támogatásával kapcsolatban! (1 = egyáltalán nem… 5 = teljes mértékben) 

Állítás Gyakoriság 

1 2 3 4 5 

(119) Tanítványaimban kialakítom a kritikus és etikus internethasználat 
módját. 

     

(120) Tanítványaimban igyekszem kialakítani az IKT-val támogatott 
kutatás, ismeretszerzés igényét. 

     

(121) Igyekszem példát mutatni a diákoknak a digitális eszközök 
hasznos alkalmazásáról. 

     

(122) Online felületek segítségével támogatom a diákok önálló 
tanulását (linkajánló, letölthető anyagok). 

     

(123) A kommunikációt, kooperációt online oktatási környezetben is 
megfelelően támogatom (online tutorálás). 

     

 
31. Részt vett-e valamilyen IKT-, és/vagy tanári IKT-kompetenciát fejlesztető képzésen? Az 
alábbiakból válasszon!  

(124) Saját egyetemi képzésében volt ilyen kurzus Igen 
Nem (125) ECDL (start vagy teljes) 

(126) Belső, intézményi képzés, tanfolyam 

(127) Külső tanártovábbképzés, konferencia, workshop 

(128) OKJ-s képzés (pl. oktatás informatikus, számítógép-kezelő, -használó) 

 
32. (129) Milyen további ismeret, készségek elsajátítását igényelné a témában egy esetleges 
továbbképzés keretében? Sorolja fel! 

 
 

 


