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1. számú melléklet
Kérdőív
1. Válassza ki, hogy az alábbiak közül Ön milyen magyar grammatikatanítási
tapasztalattal rendelkezik?


jelenleg is tanítok grammatikát



jelenleg nem, de már tanítottam korábban grammatikát



még sosem tanítottam grammatikát

2. Jelölje

1–5-ig

terjedő

skálán,

hogy

milyen

a

viszonya

a

magyar

grammatikatanítással! 1 = nagyon rossz, 2 = rossz, 3 = átlagos, 4 = jó, 5 =
nagyon jó
3. Tanult-e iskolás évei alatt magyar grammatikát a nyelvtanórákon?


igen, alaposan tanultam grammatikai ismereteket az iskolában



igen, de csak elvétve szereztem ismereteket grammatikából



nem, alig szereztem grammatikai ismeretet a nyelvtanórákon



egyáltalán nem volt nyelvtanórám a középiskolában

4. Jelölje 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy mennyire voltak alaposak a magyar
grammatikai ismeretei, amikor belépett az egyetemi oktatásba! 1 = egyáltalán
nem volt grammatikai ismeretem, 2 = alig volt grammatikai ismeretem, 3 =
közepes mennyiségű ismerettel rendelkeztem, 4 = jó grammatikai ismeretekkel
érkeztem, 5 = kiváló grammatikai ismeretekkel érkeztem
5. Jelölje

1-től

5-ig

terjedő

skálán,

hogy

tanításmódszertani

ismeretek

szempontjából mennyire alaposan készítették fel Önt az egyetemi magyar
grammatikaórák a későbbi tanításra! 1 = egyáltalán nem készítettek fel, 2 = alig
készítettek fel, 3 = közepesen készítettek fel, 4 = jól felkészítettek, 5 = kiválóan
felkészítettek
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6. Az alábbiak közül mely magyar grammatikai ismeretek azok, amelyet gyakorló
tanárként szívesen tanít/tanítana? A válaszok közül több is megjelölhető.


morfémafelismerés



szegmentálás



szófajtan



szókapcsolatok



szóalkotási módok



egyszerű mondatok elemzése



összetett mondatok elemzése



többszörösen összetett mondatok elemzése

7. Az alábbiak közül mely magyar grammatikai ismeretek azok, amelyeket
gyakorló tanárként nem szívesen tanít/tanítana, vagy amelyekkel nehézségei
adódhatnak?


morfémafelismerés



szegmentálás



szófajtan



szókapcsolatok



szóalkotási módok



egyszerű mondatok elemzése



összetett mondatok elemzése



többszörösen összetett mondatok elemzése

8. Az alábbi tanítási eszközök közül melyek azok, amelyeket felhasznál a magyar
grammatikai ismeretek tanításához az iskolában?


iskolai tankönyvek



iskolai munkafüzetek



egyetemi tankönyveim



egyetemi órai jegyzeteim
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internetről szerzett feladatok



online oktatási platformok



kollégáktól kapott anyagok



segédkönyvek feladatai



egyéb…

9. Milyen munkaformákat használt/használna a magyar grammatika tanításában?


egyéni munka



páros munka



frontális munkaforma



kooperatív csoportmunka



projektmunka



drámapedagógia



egyéb…

10. Ön szerint mi az oka annak, hogy a magyar grammatikát tanítjuk az iskolában?

