
Mellékletek

1. melléklet

A végsõ kérdõív

Jelige/Név: ………………………………………………………………………………….

Válaszadó: y, osztály:…………………, születési év……………………

Iskola neve:…………………………………………………………………… általános isko-
la/gimnázium /szakközépiskola/szakiskola

Olvasd el n az alábbi mondatokat! Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik jel-
lemzõ Rád, és azt a számot írd be a kipontozott helyre! Itt nincsenek helyes vagy helytelen vá-
laszok. Csak a saját véleményed fontos.

1 = Egyáltalán nem jellemzõ rám.
2 = Nem jellemzõ rám.
3 = Nem tudom eldönteni, igen is, nem is.
4 = Jellemzõ rám.
5 = Nagyon jellemzõ rám. A 3-as választ csak ritkán használd!

Sor-
szám

1 Nyugtalanít, ha tanulás közben csend van körülöttem.**

2 Könnyebben meg tudok tanulni egy új dolgot, ha megmutatják, mintha szóban
elmondják.

3 Jól tudok füzetbõl tanulni.

4 Látnom kell a megtanulandó szöveget ahhoz, hogy megjegyezzem.

5 Könnyebbenmegértem a tanár magyarázatát, ha egy ábrával vagy táblázattal
szemlélteti.

6 Tudni szoktam, hogy mi a logikája az alfejezetek sorrendjének a tananyagban.

7 Gyakran elõfordul, hogymegtalálom egy feladatmegoldását, de nem tudom
elmondani, hogyan jutottam a megoldásra.
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Sor-
szám

8 Tanulás közben szeretek járkálni.

9 Élvezem, ha egy tanár olyan kérdéseket tesz fel, amin gondolkodni kell.

10 Szeretem, ha párban kapjuk a feladatokat az órán.

11 Jobban szeretem az olyan feladatokat, ahol mozdulatokat kell megtanulnom.

12 Ha látom a megtanulandó szöveget, könnyebben megjegyzem.

13 Könnyebben tanulok meg egy bekezdést a tankönyvbõl, ha átlátom, hogyan
kapcsolódik az elõzõ és a következõ bekezdéshez.

14 A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem, inkább tankönyvbõl tanulok *

15 Könnyebben megy a tanulás, ha közben mozoghatok.

16 Inkább egyedül szeretek dolgozni.

17 Szeretek problémákon gondolkodni.

18 Jobban szeretek táncolni, mint tanulni.

19 Nagyon hasznos számomra, ha a tanár ábrákat mutat, amikor magyaráz.*

20 Gyakran úgy tanulom meg a dolgokat, hogy a tanár magyarázatát jegyzem meg.

21 Jobban megy nekem az olyan feladat, ahol valamilyen mozdulatot kell
megtanulnom.*

22 Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét, amikor felkészülök.**

23 Jobban szeretem a tanár magyarázatát meghallgatni, mint ha a könyvbõl
kellene megtanulni az anyagot.*

24 Teljes csendben tudok csak tanulni.**

25 Ha vannak ábrák, rajzok a könyvben, könnyebb a tanulás.*

26 Könnyen jegyzek meg mozdulatokat.*

27 Jól tudok úgy tanulni, ha csak némán olvasva átveszem a leckét.

28 Azt jegyzem meg könnyen, amit a tanár elmond.

29 A csoportmunka nekem segít, hogy jobban menjen a tanulás.

30 Szeretem aláhúzni vagy színessel kiemelni a lényeget a szövegben.

31 Gyakran elõfordul, hogy megtalálom a matematika példa megoldását, de nem
tudomelmagyarázni és bebizonyítani, hogyan jutottam el a megoldáshoz*.

32 Könnyebben tanulok egy szöveget, ha olvasom, mint ha hallgatom.

33 Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy a barátommal, mint egyedül.**

34 Fontos számomra, hogy megértsem a tanulnivaló tágabb összefüggéseit.

35 Tanulás közben nagyon zavaró, ha beszélgetnek körülöttem.**

36 Általában átlátom a tananyag logikai felépítését.

37 Akkor tanulom meg könnyen a dolgokat, ha bemutatják, hogyan kell csinálni.

38 Szeretem hangosan átismételni a tanulnivaló fõbb pontjait.

39 Jobban tudok tanulni, ha csend van körülöttem.

40 Jobban szeretem az olyan feladatokat, amin gondolkodni kell, mint azokat,
ahol a tanultakat kell alkalmazni.
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Sor-
szám

41 Könnyebben tanulok meg valamit, ha hangosan mondom, mintha csak
magamban olvasom.

42 Sokszor eszembe jut, hogy mi lehet a válasz a tanár kérdésére, de nem tudom
megindokolni, miért az jó válasz.

43 Dolgozatírásnál sokszor tudom, hogy a válasz a tankönyvben a lapon hol
helyezkedik el.

44 Egyedül szeretek tanulni.**

45 Könnyebben megtanulom a logikus dolgokat.

46 Akkor tanulok könnyen, ha közben szól a rádió, tv vagy a zene.*

47 Jobban megértem a tankönyvben lévõ szöveget, ha ábra is van hozzá.

48 Dolgozatírásnál vagy felelésnél szinte látom azt az oldalt, ahol az anyag a
tankönyvben vagy füzetben van.

49 Amikor egymatematika példát megoldok, szinteminden lépést meg tudok
indokolni, hogy miért tettem.*

50 Szeretem, ha a tankönyvben az ábrák, táblázatok színesek.

51 Szívesebben tanulok hosszabb anyagrészeket, ahol látom az összefüggéseket,
mint különálló leckéket.

52 Felelésnél gyakran szó szerint emlékszem a könyv vagy füzet szövegére.

53 Ha tanulok valamit, szeretem továbbgondolni azt.

54 Szeretek jegyzetelni.

55 Szeretek úgy tanulni, hogy rajzot, ábrát készítek közben.

56 Nem zavar tanulás közben, ha a háttérben megy a tv vagy szól a zene.

57 Szeretek másokkal csapatban dolgozni.

Szitó Imre eredeti Tanulásmódszertan kérdõívébõl a ** jelölt hat tételt eredeti formában,
a *-gal jelölt nyolc tételt módosítva használtuk fel.
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2. melléklet

A skálákhoz tartozó itemek és értékelõlap

Kiértékelõ lap

Az egyes skálákon elért pontszámot úgy lehet kiszámolni, hogy össze kell adni a skálába tarto-
zó kérdésekre adott válaszok értékét, a vastag betûs, n-nel jelzett kérdéseknél az értéket 6-ból
ki kell vonni, és az összeget elosztani a kérdések számával. Ezután lehet bejelölni az adott ská-
lán elért pontszámot az alábbi gra�konba.

9 skála Kérdés-
szám

.xaMkesédréK
skálaérték

Auditív-aktív 4 22 27n 021483
Auditív-befogadó 4 14n 02823202

04550574735291528arbá/siláuziV
5445258434230321439gevözs/siláuziV
03621281511186ságzoM

Csend 6 1n 24 35 39 46n 56n 30
Társas 6 10 16n 29 33 44n 0375

0535155404634371319601semletrÉ
Intuitív 4 7 31 42 49n 20
összes 57
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kesédréKkesédréKalákS
száma

Átlag

Auditív-aktív 22 27n 38 41 4
4/…………–6

Auditív-befogadó 14n 20 23 28 4
4/…………–6

Vizuális-ábra 2 5 19 25 37 47 50 55 8
……/8

Vizuális-szöveg 3 4 12 30 32 43 48 52 54 9
……/9

Mozgás 8 11 15 18 21 26 6
……/6

Csend 1n 24 35 39 46n 56n 6
6/………–6…–6…–6

Társas 10 16n 29 33 44n 57 6
6 –… 6 –… ……/6

Értelmes 6 9 13 17 34 36 40 45 51 53 10
……/10

Intuitív 7 31 42 49n 4
6 –…… ……/4



Gra�kon

Agra�konon a kivastagított értéktartomány az átlagos értéket (átlag ±fél szórás) jelöli. Az en-
nél nagyobb értékek jelzik a preferált tanulási stílust, illetve erõsségeket, az átlagnál kisebb ér-
tékek a fejlesztendõ, illetve kevéssé kedvelt tanulási módokat.

A skálák átlagértékei és az átlag övezetek (átlag ± 0,5 szórás)
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N Átlag Szórás 0,5 szórás Átlag övezet

Auditív-aktív 587 3,5694 ,69825 0,349 3,22–3,92

Auditív-befogadó 588 3,6722 ,87410 0,437 3,23–4,11

Vizuális-ábra 588 3,1718 1,12895 0,56 2,61–3,73

Vizuális-szöveg 583 3,7078 ,65193 0,325 3,38–4,03

Mozgás 588 2,8231 ,87209 0,436 2,38–3,25

Csend 584 3,4598 1,08954 0,54 2,92–4,01

Társas 588 3,1868 ,82527 0,41 2,78–3.60

Értelmes 580 3,5331 ,66502 0,33 3,20–3,87

Intuitív 589 2,9003 ,93923 0,46 2,44–3,38


