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Tanári kérdőív

TIMSS 2011

Az Önök iskolája hozzájárult ahhoz, hogy részt 
vegyen a TIMSS 2011 nemzetközi felmérésben 
(Trends in International Mathematics and Science 
Study), amelyet az International Association for 
the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 
finanszíroz. A TIMSS felmérés több mint 60 országban 
vizsgálja a tanulói teljesítmények időbeni változását 
és a különböző országok oktatási rendszerei közötti 
különbségeket annak érdekében, hogy világszerte 
elősegítse a matematika és a természettudományi 
tárgyak tanításának és tanulásának fejlődését.

Ez a kérdőív azoknak a tanároknak szól, akik 
a felmérésben résztvevő 8. osztályos tanulókat 
tanítják. A kérdőív a tanárok tudományos és 
szakmai hátteréről, tanítási gyakorlatáról, valamint 
a természettudományok tanításával kapcsolatos 
szemléletéről próbál tájékozódni. Az Ön válaszai 
nagyon fontos segítséget nyújtanak Magyarország 
felső tagozatos oktatásának jellemzéséhez.

A kérdőív néhány kérdése kifejezetten a „TIMSS-
osztály”-ban vagy az „ebben az osztályban” tanuló 
diákokra vonatkozik. Ez az az osztály, amelynek 
azonosítója e kérdőívborító túloldalán szerepel, és 
az Önök iskolájából/telephelyéről részt vesz a TIMSS 
felmérésben. Ha a TIMSS-osztályban lévő tanulóknak 
csak egy részét tanítja, csak azokra a tanulókra 
gondoljon, akiket tanít, amikor ezekre a kérdésekre 
válaszol. Fontos, hogy minden kérdésre figyelmesen 
válaszoljon, hogy az Ön által szolgáltatott adatok a 
lehető legpontosabbak legyenek.

Minthogy a TIMSS felmérés egy nemzetközi 
kutatás, és a felmérésben résztvevő összes országban 
ugyanazt a kérdőívet használják, találkozhat néhány 
olyan kérdéssel is, amelyek nem értelmezhetők 
Magyarország vagy az Önök iskolája esetében. 
Mindazonáltal fontos, hogy Ön a lehetőségekhez 
képest minden kérdésre a legpontosabb választ 
adja, ugyanis a kutatásban ezen alapszik az országok 
közötti összehasonlítás.

A kérdőívben előforduló „iskola” kifejezés minden 
esetben a mérésben résztvevő osztály telephelyére 
vonatkozik. Kérjük, ennek megfelelően válaszoljon a 

kérdésekre.

A kérdőív kitöltése körülbelül 45 percet vesz 
igénybe. Köszönjük az időt és energiát, melyet a 
kérdőív kitöltésére fordít!

A tanároknak minden természettudományi tárgy 
és a felmérésben szereplő minden osztály esetében 
külön-külön kérdőívet kell kitölteniük. Ha Ön több 
természettudományi tárgyat és több osztályt is 
tanít ebben az iskolában, a következők szerint 
töltse ki a tantárgyaihoz tartozó kérdőíveket.

1. rész:
Az 1–11. kérdésekre csak egyszer válaszoljon, 

függetlenül attól, hogy hány természettudományi 
tantárgy és osztály kérdőívét kell kitöltenie.

2. rész:
A 12–26. kérdésekre minden kérdőívben arra 

az osztályra és tantárgyra vonatkozóan válaszoljon, 
amely a füzet borítóján található címkén szerepel!

3. rész:
A 27–28. kérdések esetében minden kérdőívben 

csak a kérdések azon részeire válaszoljon, amely 
a kérdőív borítóján szereplő tantárgyhoz tartozik 
(Biológia: 27A, 28A, Kémia: 27B, 28B, Fizika: 27C, 28C, 
Földtudományok: 27D, 28D.

Az online kérdőív eléréséhez, kérjük, másolja be 
az alábbi címet internet böngészője címsorába:

http://www.iea-odc.net/timss...............

A bejelentkezéshez válassza a  „Tanár” opciót, 
majd jelentkezzen be. A bejelentkezéshez szükséges 
adatokat (tantárgyi kód, felhasználói azonosító és 
jelszó) ezen kérdőívborító túloldalán találja meg. 

Az Ön válaszait a rendszer automatikusan 
menti, ezért Ön bármikor kijelentkezhet, és újra 
bejelentkezve folytathatja a kérdőív kitöltését. 

Ha problémája adódik a kérdőív elérésével, 
vagy segítségre van szüksége (pl. nem lehetséges 
a kérdőív online kitöltése, és ezért papíralapú 
kérdőívet kell kitöltenie), kérjük, hívja a 

+36 1 374 2437-es telefonszámot.

Köszönjük!
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Önnel kapcsolatos kérdések

1. rész:
Az 1–11. kérdésekre csak egyszer válaszoljon, függetlenül 
attól, hogy hány természettudományi tantárgy és osztály 
kérdőívét kell kitöltenie.

 1 
Ezt a tanévet is beleértve, hány évet tanított 
összesen?

_____________ évet
Kérjük, kerekítse a legközelebbi egész számra!

 2
Ön nő vagy férfi?

Csak egy karikát jelöljön meg!

	 Nő		--	A
	 Férfi		--	A

 3 
Hány éves Ön?

Csak egy karikát jelöljön meg!

	 25	évesnél	fiatalabb		-- 	A
	 25–29	éves		-- 	A
	 30–39	éves		-- 	A
	 40–49	éves		-- 	A
	 50–59	éves		-- 	A
	 60	éves	vagy	idősebb		--	A

 4
Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?

Csak egy karikát jelöljön meg!

	 Nem	fejeztem	be	a	középiskolát.		 --	A
	 Érettségi		 --	A
	 Érettségihez	kötött,	általában		
	 kétéves	szakmai	képzés		 --	A
	 Akkreditált	felsőfokú	szakképzés		 --	A
	 Főiskola	vagy	egyetemi	BA-képzés		 --	A
	 Egyetem	vagy	egyetemi	MA-képzés		 --	A
	 Egyeteminél	vagy	egyetemi		
	 MA-végzettségnél	magasabb		
	 (pl.	PhD,	egyetemi		
	 szakirányú	továbbképzés)		 --	A

 5
Felsőfokú tanulmányait milyen szak(ok)on végezte?  

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

   Igen

    Nem

a)	 Matematika	szakon			----------------------------- 	A			A
b)	 Biológia	szakon	 ---------------------------------- 	A			A
c)	 Fizika	szakon	------------------------------------- 	A			A
d)	 Kémia	szakon	 ------------------------------------ 	A			A
e)	 Földrajz	szakon	----------------------------------- 	A			A
f)	 Matematikatanár	szakon	------------------------ 	A			A
g)	 Biológiatanár	szakon		---------------------------- 	A			A
h)	 Fizikatanár	szakon		------------------------------- 	A			A
i)	 Kémiatanár	szakon	------------------------------- 	A			A
j)	 Földrajztanár	szakon	----------------------------- 	A			A
k)	 Pedagógia	szakon		------------------------------- 	A			A
l)	 Egyéb		-------------------------------------------- 	A			A
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Az Önök iskolájáról

 7
Jelenlegi iskolájára gondolva, jelölje meg, mennyire 
ért egyet a következő állításokkal!

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Nagyrészt egyetértek

 Inkább egyetértek

  Inkább nem értek 
  egyet

   Nagyrészt nem 
   értek egyet

a)	 Az	iskola	biztonságos		
környéken	van.	----------------- 	A			A			A			A

b)	 Biztonságban	érzem	magam	
ebben	az	iskolában.	------------ 	A			A			A			A

c)	 Az	iskola	biztonsági		
rendszabályai	és		
intézkedései	megfelelőek.	-----	A			A			A			A

d)	 A	tanulók	rendesen	
viselkednek.	-------------------- 	A			A			A			A

e)	 A	tanulók	tisztelettudóak		
a	tanárokkal.	-------------------	A			A			A			A

 8
Mekkora gondot jelentenek jelenlegi iskolájában  
az alábbiak?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Nem jelent gondot

 Kisebb gondot jelent

  Mérsékelt gondot 
  jelent

   Komoly gondot 
   jelent

a)	 Az	iskola	épülete	jelentős	
felújításra	szorul.	---------------	A			A			A			A

b)	 Az	osztálytermek		
túlzsúfoltak.	-------------------- 	A			A			A			A

c)		A	tanároknak	túl	sok	
tanórájuk	van.	------------------ 	A			A			A			A

d)	 A	tanároknak	nem	áll		
rendelkezésre	megfelelő	tér	
az	órai	felkészülésre,		
együttműködésre	vagy	a		
tanulókkal	való	találkozásra.	-- 	A			A			A			A

e)	 A	tanároknak	nem	állnak		
rendelkezésre	megfelelő		
segédanyagok	és		
felszerelések.		------------------	A			A			A			A

 6
Hogyan értékelné az alábbiakat az Önök 
iskolájában? 

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Nagyon magas

 Magas

  Közepes

   Alacsony

    Nagyon  
    alacsony

a)	 A	tanárok	elégedettsége	
a	munkájukkal		----------------	A			A			A			A			A

b)	 Annak	mértéke,	hogy		
a	tanárok	mennyire	értik		
az	iskola	tantervi	céljait		------	A			A			A			A			A

c)	 A	tanárok	sikeressége	
az	iskola	tantervi	céljainak	
megvalósításában		------------	A			A			A			A			A

d)	 A	tanárok	elvárásai	
a	tanulók	teljesítményét		
illetően		------------------------	A			A			A			A			A

e)	 A	tanulók	teljesítményének		
ösztönzése	a	szülők	
részéről		 -----------------------	A			A			A			A			A

f)	 A	szülők	részvétele	
az	iskolai	tevékenységekben,	
eseményeken		-----------------	A			A			A			A			A

g)	 Annak	mértéke,	hogy		
a	tanulók	mennyire	vannak		
tekintettel	az	iskola		
tulajdonára,	felszerelésére		---	A			A			A			A			A

h)	 A	tanulók	igénye		
a	jó	iskolai	teljesítményre		----	A			A			A			A			A
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A tanári hivatásról

10
Milyen gyakran végzi kollégáival a következő 
tevékenységeket?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Soha vagy szinte soha

 Havonta 2-3-szor

  Hetente 1-3-szor

   Naponta vagy 
   szinte 
   minden nap

a)	 Egy	bizonyos	témakör		
tanításának	megvitatása		------ 	A			A			A			A

b)	 Együttműködés	oktatási		
anyagok	tervezésében	és		
előkészítésében		 --------------- 	A			A			A			A

c)		Tanítási	tapasztalataim	
tanulságainak	megosztása		---- 	A			A			A			A

d)	 Más	osztályok	óráinak		
látogatása	tanítási	
tapasztalatok	gyűjtése		
céljából		 ------------------------ 	A			A			A			A

e)		Együttműködés	új		
elképzelések		kipróbálása		
érdekében		---------------------	A			A			A			A

 9
 A. A tanításhoz használ-e Ön számítógépet az aláb-

biakra?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

   Igen

    Nem

a)	 Felkészülésre		 ------------------------------------ 	A			A	

b)	 Adminisztrációra		 -------------------------------- 	A			A
c)	 A	tanítás	során	az	osztályteremben		------------- 	A			A

Ha használ számítógépet a tanítás során  
az osztályteremben:

 B. Mennyire ért egyet Ön az alábbi, a számítógépek 
osztálytermi tanítás során való használatára 
vonatkozó állításokkal?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Nagyrészt egyetértek

 Inkább egyetértek

  Inkább nem értek egyet

   Nagyrészt nem 
   értek egyet

a)		Magabiztosan	kezelem		
a		számítógépet	a	tanítás		
során.		-------------------------- 	A			A			A			A

b)	 Technikai	probléma	esetén		
az	iskola	számítástechnikai		
szakemberei	gyorsan		
rendelkezésemre	állnak.	------- 	A			A			A			A

c)		Megfelelő	támogatást	kapok		
a	számítógépek	bevonásához		
a	tanítási	tevékenységekbe.		---	A			A			A			A
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A TIMSS-osztály tanításáról

11 
Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Nagyrészt egyetértek

 Inkább egyetértek

  Inkább nem értek 
  egyet

   Nagyrészt nem 
   értek egyet

a)	 Tanárként	elégedett	vagyok		
a	hivatásommal.		--------------- 	A			A			A			A

b)		Elégedett	vagyok	azzal,	
hogy	ebben	az	iskolában	
taníthatok.		--------------------- 	A			A			A			A

c)	 Amikor	elkezdtem	tanítani,	
lelkesebb	voltam,	mint		
amilyen	most	vagyok.		--------- 	A			A			A			A

d)		Tanárként	fontos	munkát	
végzek.		------------------------- 	A			A			A			A

e)	 Úgy	tervezem,	tanárként		
dolgozom,	amíg	csak	lehet.		--- 	A			A			A			A

f)	 Csalódtam	a	tanári		
hivatásban.			--------------------	A			A			A			A

2. rész:  
A 12–26. kérdésekre minden kérdőívben arra az osztályra 
és tantárgyra vonatkozóan válaszoljon, amely a füzet 
borítóján található címkén szerepel!

12 
Hány tanuló tanul ebben az osztályban?

_____________ tanuló
Írja be a tanulók számát!

13 
Hány nyolcadikos tanulónak okoz nehézséget 
a beszélt magyar nyelv megértése? 

_____________ tanulónak ebben az osztályban.
Írja be a tanulók számát!

14
Milyen gyakran teszi az alábbiakat az osztály 
tanítása során?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Minden vagy szinte minden órán

 Körülbelül minden  
 második órán

  Néhány órán

   Soha 

a)	Összefoglalom,	mit	kellett		
elsajátítaniuk	a	tanulóknak		
az	óra	anyagából.		 ------------- 	A			A			A			A

b)	Összefüggésbe	hozom	a		
tananyagot	a	tanulók		
mindennapi	életével.	---------- 	A			A			A			A

c)		Kérdéseket	teszek	fel	az	okok		
és	magyarázatok	feltárása		
érdekében.		-------------------- 	A			A			A			A

d)	Minden	tanulót	teljesítménye		
javítására	biztatok.		------------ 	A			A			A			A

e)	Megdicsérem	a	tanulók	
erőfeszítéseit.	------------------ 	A			A			A			A

f)	 Érdekes	anyagokat	viszek	be		
a	tanórára.		---------------------	A			A			A			A
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15
Véleménye szerint milyen mértékben korlátozzák 
Önt az alábbiak az osztály tanítása során? 

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Nem fordul elő az osztályban

  Egyáltalán nem

   Valamennyire

    Nagyon

a)		A	tanulók	nem	rendelkeznek		
a	szükséges	előzetes		
ismeretekkel		
vagy	készségekkel.------------- 	A			A		 	A			A

b)	A	tanulók	alapvető		
táplálkozási	hiányosságoktól		
szenvednek.		------------------- 	A			A		 	A			A

c)	 A	tanulók	kialvatlanságtól		
szenvednek.		------------------- 	A			A		 	A			A

d)	Sajátos	nevelési	igényű		
tanulók	(pl.	testi	fogyatékosság,		
mentális	vagy		
érzelmi/pszichikai	sérülés).		--- 	A			A		 	A			A

e)	Fegyelmezetlen,		
rendbontó	tanulók.		 ----------- 	A			A		 	A			A

f)	 Közönyös	tanulók.		-------------	A			A		 	A			A

16
Az osztály egy átlagos tanulója esetében Ön milyen 
gyakran teszi a következőket? 

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Hetente legalább egyszer

 Havonta egyszer vagy kétszer

  Évente 4-6 alkalommal

   Évente 1-3 
    alkalommal

    Soha 
a)	 Személyesen	találkozik	vagy	

beszél	a	szülőkkel,	hogy	
	megbeszéljék	a	tanuló		
tanulmányi	fejlődését.		------- 	A			A			A			A			A

b)	 Tájékoztatót	küld	a	szülőknek		
	a	tanuló	fejlődéséről.				-------	A			A			A			A			A
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 A 17–19. kérdések a TIMSS-osztály nyolcadikos 
tanulóinak természettudomány-tanításával 
kapcsolatosak.

17
Egy átlagos héten mennyi időt tölt 
a természettudományi tárgy tanításával ebben 
az osztályban?

Hetente ___________ órát és ___________ percet. 
Írja be az órák és percek számát!

18
Amikor a természettudományi tárgyat tanítja 
az osztály tanulóinak, mennyire érzi magát 
magabiztosnak az alábbiakban?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Nagyon magabiztos vagyok

 Valamelyest  
 magabiztos vagyok

  Nem vagyok  
  magabiztos

a)	 	A	tanulók	természet-	
tudományi	tárggyal		
kapcsolatos	kérdéseinek		
megválaszolása		---------------- 	A			A		 	A

b)		Természettudományos		
fogalmak	és	törvények		
magyarázása	kísérletek		
segítségével	-------------------- 	A			A		 	A

c)	 	A	tehetséges	tanulók	érdekes		
feladatokkal	való	ellátása		----- 	A			A		 	A

d)		A	tanítás	menetének	alakítása,		
hogy	fenntartható	legyen		
a	tanulók	érdeklődése			-------- 	A			A		 	A

e)		A	tanulók	segítése	abban,		
hogy	felismerjék		
a	természettudományi	tárgy		
tanulásának	fontosságát		------	A			A		 	A

Természettudomány tanítása  
a TIMSS-osztálynak

19
Amikor a természettudományi tárgyat tanítja 
az osztályban, milyen gyakran kéri a tanulóktól 
a következőket?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Minden vagy szinte minden órán

  Körülbelül minden második órán

   Néhány órán

    Soha

a)		Figyeljenek	meg	természeti	
jelenségeket,	és	írják	le		
a	látottakat.	-------------------- 	A			A		 	A			A

b)	 Figyeljék,	ahogy	bemutatok		
egy	kísérletet	vagy	
	vizsgálatot.	-------------------- 	A			A		 	A			A

c)	 Vázoljanak	fel	vagy		
tervezzenek	meg	kísérleteket		
vagy	vizsgálatokat.	------------- 	A			A		 	A			A

d)	 Végezzenek	el	kísérleteket	
vagy	vizsgálatokat.	------------- 	A			A		 	A			A

e)	 Olvassák	a	tankönyveiket	
vagy	más	forrásanyagokat.	---- 	A			A		 	A			A

f)	 Tanuljanak	meg	kívülről	
tényeket	és	elméleteket.	------- 	A			A		 	A			A

g)	 Rutinproblémák		
megoldásához	alkalmazzanak		
természettudományi	
képleteket	és	törvényeket.	----- 	A			A		 	A			A

h)	 Adjanak	magyarázatot	
valamire,	amit	éppen	
tanulmányoznak.	-------------- 	A			A		 	A			A

i)	 A	természettudományból	
tanultakat	hozzák	
összefüggésbe	a	mindennapi	
életükkel.	----------------------- 	A			A		 	A			A

j)	 Végezzenek	gyakorlati		
foglalkozásokat		
az	osztálytermen	kívül.	-------- 	A			A		 	A			A

k)	 Feleljenek	írásban,	vagy		
oldjanak	meg	feladatsort.		-----	A			A		 	A			A
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21 
 A. Van-e lehetőség arra, hogy az osztály tanulói 

számítógépet használjanak a természettudományi 
tárgy óráin?

Csak egy karikát jelöljön meg!

	 Van		-- 	A
	 Nincs		--	A		 	

(Ha Nincs, a 22-es kérdéssel folytassa a válaszadást!)

Ha Van: 

 B. Ezek között a számítógépek között van-e olyan, 
amelyik kapcsolódik az internethez?

Csak egy karikát jelöljön meg!

	 Van		-- 	A
	 Nincs		--	A

	 C. Milyen gyakran kéri a tanulókat a 
természettudományi tárgy óráin, hogy 
használjanak számítógépet az alábbi 
tevékenységekhez?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Mindennap vagy szinte mindennap

 Hetente egyszer vagy kétszer

  Havonta egyszer 
  vagy kétszer

   Soha vagy 
   szinte   
   soha

a)	 Az	elsajátított	készségek		
és	eljárások	gyakorlása	 --------	A			A		 	A			A

b)	 Elméletek	és	információk	
keresése			-----------------------	A			A		 	A			A

c)	 Természettudományos		
kísérletek	vagy		
eljárások	végzése	 --------------	A			A		 	A			A

d)Természeti	jelenségek	
tanulmányozása	
szimulációk	segítségével	 ------	A			A		 	A			A

e)	 Adatok	feldolgozása	és		
elemzése		-----------------------	A			A		 	A			A

Eszközök a természet-
tudományok tanításához

 A 20–21. kérdések a TIMSS-osztály nyolcadikos 
tanulóinak a természettudományi tárgy tanítása 
során használt eszközökkel kapcsolatosak.

20
A természettudományi tárgy tanítása során 
hogyan alkalmazza az alábbi eszközöket ebben 
az osztályban?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

A tanítás alapjaként  

  Kiegészítőként

   Nem használom 

a)	 Tankönyvek		-------------------- 		A			A		 	A
b)	 Munkafüzetek	

vagy	munkalapok		 ------------- 	A			A		 	A
c)	 Természettudományi		

felszerelések	és	eszközök		------ 	A			A		 	A
d)	 Számítógépszoftver		

a	természettudományi	tárgy		
oktatásához		-------------------- 	A			A		 	A

e)	 Kézikönyvek		
(pl.	enciklopédia,	szótár)			 -----	A			A		 	A
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 A 22. kérdés a TIMSS-osztály nyolcadikos 
tanulóinak a természettudományi tárgyból 
adott házi feladatokra vonatkozik.

22
 A. Általában milyen gyakran ad házi feladatot a ter-

mészettudományi tárgyból az osztály tanulóinak?

Csak egy karikát jelöljön meg!

	 Nem	adok	házi	feladatot	a	
	természettudományi	tárgyból.			--	A
(Ha nem szokott házi feladatot adni  
a természettudományi tárgyból, 
a 23-as kérdéssel folytassa  
a válaszadást!)

	 Ritkábban,	mint	heti		
	 egy	alkalommal		-- 	A
	 Hetente	egyszer	vagy	kétszer		-- 	A
	Hetente	háromszor	vagy	négyszer		 -- 	A
	 Mindennap		--	A

 B. Amikor a természettudományi tárgyból házi 
feladatot ad az osztály tanulóinak, körülbelül hány 
percet vesz igénybe annak elkészítése? (Az osztály 
egy átlagos tanulója számára szükséges időre 
gondoljon!)

Csak egy karikát jelöljön meg!

	 15	percet	vagy	kevesebbet		-- 	A
	 16–30	percet		-- 	A	

	 31–60	percet		-- 	A
	 61–90	percet		-- 	A
	 Több	mint	90	percet		--	A

Természettudományi tárgy – 
házi feladat

 C. Milyen gyakran teszi a következőket az osztálynak 
a természettudományi tárgyból adott házi 
feladatokkal?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Mindig vagy szinte mindig

  Néha

   Soha vagy  
   szinte soha

a)	 Kijavítja	a	házi	feladatot		
és	visszajelzést	ad		
a	tanulóknak.	 ------------------ 	A			A		 	A

b)	 A	tanulókkal	javíttatja	ki		
saját	házi	feladatukat.		--------- 	A			A		 	A

c)	 Megbeszéli	a	házi	feladatot		
az	osztállyal.		------------------- 	A			A		 	A

d)	 Ellenőrzi,	hogy	elkészítették-e		
a	tanulók	a	házi	feladatot.		 ---- 	A			A		 	A

e)	 A	házi	feladatot	beszámítja		
az	osztályzásnál.		---------------	A			A		 	A
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 A 23–25. kérdések a TIMSS-osztály nyolcadikos 
tanulóinak teljesítményértékelésére 
vonatkoznak a természettudományi tárgyból.

23
Mekkora hangsúlyt helyez az alábbi lehetőségekre 
a tanulók teljesítményének nyomon követése során 
a természettudományi tantárgy esetében?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Nagy hangsúlyt

  Valamekkora hangsúlyt

   Kis vagy semekkora 
   hangsúlyt

a)		A	tanulók	folyamatban	lévő		
munkájának	értékelése		------- 	A			A		 	A

b)	 Osztálytermi	tesztek	
(pl.	tanár	által	készített	vagy	
tankönyvből	vett)		 ------------- 	A			A		 	A

c)		Országos	vagy	területi	
teljesítménymérések			 ---------	A			A		 	A

24
Milyen gyakran írat a természettudományi 
tantárgyból tesztet vagy dolgozatot az osztállyal?

Csak egy karikát jelöljön meg!

	 Körülbelül	hetente	egyszer		-- 	A
	 Körülbelül	kéthetente	egyszer		-- 	A
	 Körülbelül	havonta	egyszer		-- 	A
	 Évente	néhányszor		-- 	A
	 Soha		--	A

A természettudományi 
teljesítmények értékelése

25
Milyen gyakran tartalmazzák a természettudományi 
tárgyból íratott tesztjei vagy dolgozatai az alábbi 
feladattípusokat?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Mindig vagy szinte mindig

  Néha

   Soha vagy  
   szinte soha

a)	 Tények	vagy	fogalmak		
ismeretét	igénylő		
feladatok	----------------------- 	A			A		 	A

b)	 Az	ismeretek	megértését	és		
alkalmazását	igénylő		
feladatok	----------------------- 	A			A		 	A

c)	 Hipotézisek	kialakítását	és		
tudományos	vizsgálatok		
tervezését	igénylő	feladatok	--- 	A			A		 	A

d)	 Magyarázatot	vagy	bizonyítást	
igénylő	feladatok	 --------------	A			A		 	A
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Felkészülés a természet-
tudományi tárgy tanítására

26
Részt vett-e szakmai továbbképzésen az elmúlt két 
évben az alábbiakból?

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

   Igen

    Nem 

a)	 Természettudományi	tárgy	tananyag	----------- 	A			A
b)	 Természettudományi	tárgy		

módszertan/pedagógia		------------------------- 	A			A
c)	 Természettudományi	tárgy	tanterv	 ------------- 	A			A
d)	 Az	információtechnológia	integrálása	

a	természettudományi	tárgy	tanításába		-------- 	A			A
e)	 A	tanulók	kritikai	gondolkodásának,	

kutatási	készségének	fejlesztése		---------------- 	A			A
f)	 Teljesítménymérés		

a	természettudományi	tárgyból		---------------- 	A			A
g)	 A	tanulók	egyéni	szükségleteinek	kezelése	----- 	A			A
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 3. rész:

 A 27–28. kérdések esetében minden kérdőívben csak a kérdések azon részeire válaszoljon, amely a kérdőív borítóján 
szereplő tantárgyhoz tartozik (Biológia: 27A, 28A, Kémia: 27B, 28B, Fizika: 27C, 28C, Földtudományok: 27D, 28D).

 A 27. kérdés a TIMSS-osztály nyolcadikos tanulóinak tanított természettudományi tárgyak témaköreivel, 
tananyagi tartalmaival kapcsolatos.

Tanított természettudományi témakörök

27
A következő felsorolás a TIMSS természettudományi tesztjének főbb témaköreit tartalmazza.  
A válaszlehetőségek közül azt jelölje meg, amelyik leginkább mutatja, hogy az osztály tanulói mikor tanulják az 
egyes témaköröket! Ha egy témakör már a nyolcadik év előtt szerepelt a tantervben, a „Nagyrészt már az előző 
években tanulták” választ jelölje meg! Ha egy témakört részben idén tanultak, de még nem fejezték be, kérjük, 
a „Nagyrészt idén tanulják” választ jelölje meg! Ha az adott téma nincs a tantervben, a „Még nem tanulták, vagy 
csak most kezdték” választ jelölje meg!

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Nagyrészt már  
az előző években tanulták

Nagyrészt idén tanulják

Még nem tanulták, 
vagy csak most 
kezdték

A. Biológia

a)	 Az	ember	és	más	élőlények	főbb	szervei	és	szervrendszerei	(felépítés/működés,		
a	szervezet	egyensúlyi	állapotát	fenntartó	életfolyamatok)	----------------------------------------------------------------- 	A			A			A

b)	 Sejtek	és	működésük,	beleértve	a	légzést	és	fotoszintézist	mint	sejtfolyamatokat		---------------------------------------- 	A			A			A
c)	 Szaporodás	(ivaros	és	ivartalan)	és	öröklődés	(tulajdonságok	átörökítése,	öröklött	és		

szerzett/tanult	tulajdonságok	megkülönböztetése)		------------------------------------------------------------------------ 	A			A			A
d)	 A	változatosság	és	az	alkalmazkodás	szerepe	a	fajok	túlélésében/kihalásában	a	környezet	megváltozásakor	------------ 	A			A			A
e)	 Egy	ökoszisztémán	belüli	élőlény-populációk	egymásra	utaltsága	(pl.	energiaáramlás,	táplálékhálók,	versengés,		

zsákmányszerzés),	valamint	a	fizikai	környezetben	bekövetkező	változások	hatása	a	populációkra		
(pl.	időjárás,	vízkészlet)	------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	A			A			A

f)	 A	világ	népességnövekedésének	okai	(pl.	gyógyszerek	és	a	közegészségügy	fejlődése)	és	e	népességnövekedés		
környezetre	gyakorolt	hatása	------------------------------------------------------------------------------------------------- 	A			A			A	

g)	 Emberi	egészség	(fertőző	betegségek	okai,	a	fertőzés,	a	megelőzés,	az	immunitás	módozatai)	a	táplálkozás	
és	a	testmozgás	jelentősége	az	egészség	megőrzésében		-------------------------------------------------------------------	A			A			A

B. Kémia

a)	 Anyagok	osztályozása,	összetétele	és	részecskeszerkezete	(elemek,	vegyületek,	keverékek,	molekulák,		
atomok,	protonok,	neutronok	és	elektronok)	-------------------------------------------------------------------------------- 	A			A			A	

b)	 Oldatok	(oldószer,	oldott	anyag,	koncentráció/hígítás,	a	hőmérséklet	hatása	az	oldhatóságra)	--------------------------- 	A			A			A	

c)	 Közismert	savak	és	bázisok	tulajdonságai	és	felhasználása	----------------------------------------------------------------- 	A			A			A
d)	 Kémiai	változás	(a	reakcióban	részt	vevő	anyagok	átalakulása,	a	kémiai	változás	bizonyítékai,		

az	anyagmegmaradás,	jól	ismert	oxidációs	reakciók	–	égés,	rozsdásodás,	mattulás)	--------------------------------------	A			A			A
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27  
(folytatás)

A következő felsorolás a TIMSS természettudományi tesztjének főbb témaköreit tartalmazza. A válasz-
lehetőségek közül azt jelölje meg, amelyik leginkább mutatja, hogy az osztály tanulói mikor tanulják az egyes 
témaköröket! Ha egy témakör már a nyolcadik év előtt szerepelt a tantervben, a „Nagyrészt már az előző 
években tanulták” választ jelölje meg! Ha egy témakört részben idén tanultak, de még nem fejezték be, kérjük, 
a „Nagyrészt idén tanulják” választ jelölje meg! Ha az adott téma nincs a tantervben, a „Még nem tanulták, vagy 
csak most kezdték” választ jelölje meg!

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Nagyrészt már  
az előző években tanulták

Nagyrészt idén tanulják

Még nem tanulták, 
vagy csak most 
kezdték

C. Fizika

a)	 Az	anyagok	halmazállapota	és	halmazállapot-változásai	(tulajdonságok	magyarázata	a		
részecskék	közötti	távolság/mozgás	alapján;	fázisátalakulás,	hőtágulás,	térfogat-	és/vagy	nyomásváltozás)	------------ 	A			A			A

b)	 Energiafajták,	átalakulásuk,	hő	és	hőmérséklet	 ----------------------------------------------------------------------------- 	A			A			A
c)	 A	fény	főbb	tulajdonságai/viselkedése	(visszaverődés,	fénytörés,	fény	és	szín,	egyszerű	fénysugár		

diagramok)	és	a	hang	főbb	tulajdonságai/viselkedése	(terjedése	különböző	közegekben,		
hangerősség,	hangmagasság,	amplitúdó,	frekvencia,	a	fény	és	a	hang	relatív	sebessége)		-------------------------------- 	A			A			A

d)	 Elektromos	áramkörök	(az	áram	folyása;	áramkörtípusok	–	párhuzamos/soros;	áramerősség/feszültség	összefüggése),		
valamint	az	állandó	mágnesek	és	elektromágnesek	tulajdonságai	és	felhasználása		-------------------------------------- 	A			A			A	

e)	 Erők	és	mozgás	(az	erők	fajtái,	a	mozgás	egyszerű	leírása,	a	sűrűség	és	a	nyomás	hatása)	 --------------------------------	A			A			A
D. Földtudomány

a)	 A	Föld	szerkezete	és	fizikai	jellemzői	(földkéreg,	földköpeny	és	földmag;	a	víz	összetétele	és		
relatív	eloszlása,	a	levegő	összetétele)	--------------------------------------------------------------------------------------- 	A			A			A

b)	Földtani	folyamatok,	körforgások	és	földtörténet	(kőzetciklus;	a	víz	körforgása;	időjárás;		
főbb	geológiai	események;	kövületek	és	a	fosszilis	tüzelőanyagok	kialakulása)		------------------------------------------- 	A			A			A	

c)	 A	Föld	természeti	erőforrásai,	felhasználásuk	és	megőrzésük	(pl.	megújuló/nem	megújuló	
energiaforrások,	a	földterületek,	a	talaj	és	a	vízkészletek	emberi	célokra	való	felhasználása)	----------------------------- 	A			A			A

d)	 A	Föld	a	Naprendszerben	és	a	Világegyetemben	(természeti	jelenségek	a	Földön	–	nappal/éjszaka,	árapály,		
a	Hold	fázisai,	hold-	és	napfogyatkozás,	évszakok;	a	Föld	fizikai	jellemzői	összehasonlítva	más	égitestekkel;		
a	Nap	mint	csillag)		 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------	A			A			A
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28
Mennyire érzi felkészültnek magát az alábbi természettudományi témakörök tanítására? 
Ha egy adott témakör nem szerepel a nyolcadik évfolyam tantervében, vagy nem Ön tanítja, kérjük, 
a „Nincs a tananyagban” választ jelölje meg. 

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Nincs a tananyagban

Nagyon jól felkészült vagyok

Meglehetősen  
felkészült vagyok

Nem vagyok 
jól felkészülve

A. Biológia 

a)	 Az	ember	és	más	élőlények	főbb	szervei	és	szervrendszerei	(felépítés/működés,		
a	szervezet	egyensúlyi	állapotát	fenntartó	életfolyamatok)	---------------------------------------------------------------- 	A			A			A			A

b)	 Sejtek	és	működésük,	beleértve	a	légzést	és	fotoszintézist	mint	sejtfolyamatokat		--------------------------------------- 	A			A			A			A
c)	 Szaporodás	(ivaros	és	ivartalan)	és	öröklődés	(tulajdonságok	átörökítése,	öröklött	és		

szerzett/tanult	tulajdonságok	megkülönböztetése)		----------------------------------------------------------------------- 	A			A			A			A
d)	 A	változatosság	és	az	alkalmazkodás	szerepe	a	fajok	túlélésében/kihalásában	a	környezet	megváltozásakor	----------- 	A			A			A			A
e)	 Egy	ökoszisztémán	belüli	élőlény-populációk	egymásra	utaltsága	(pl.	energiaáramlás,	táplálékhálók,	versengés,	

zsákmányszerzés),	valamint	a	fizikai	környezetben	bekövetkező	változások	hatása	a	populációra		
(pl.	időjárás,	vízkészlet)	------------------------------------------------------------------------------------------------------ 	A			A			A			A

f)	 A	világ	népességnövekedésének	okai	(pl.	gyógyszerek	és	a	közegészségügy	fejlődése)	és	e	népességnövekedés		
környezetre	gyakorolt	hatása	------------------------------------------------------------------------------------------------ 	A			A			A			A

g)	 Emberi	egészség	(fertőző	betegségek	okai,	a	fertőzés,	a	megelőzés,	az	immunitás	módozatai)	
a	táplálkozás	és	a	testmozgás	jelentősége	az	egészség	megőrzésében		---------------------------------------------------	A			A			A			A

B. Kémia

a)	 Anyagok	osztályozása,		összetétele	és	részecskeszerkezete	(elemek,	vegyületek,	keverékek,	molekulák,		
atomok,	protonok,	neutronok	és	elektronok)	------------------------------------------------------------------------------- 	A			A			A			A

b)	 Oldatok	(oldószer,	oldott	anyag,	koncentráció/hígítás,	a	hőmérséklet	hatása	az	oldhatóságra)	-------------------------- 	A			A			A			A
c)	 Közismert	savak	és	bázisok	tulajdonságai	és	felhasználása	---------------------------------------------------------------- 	A			A			A			A
d)	 Kémiai	változás	(a	reakcióban	részt	vevő	anyagok	átalakulása,	a	kémiai	változás	bizonyítékai,	

az	anyagmegmaradás,	jól	ismert	oxidációs	reakciók	–	égés,	rozsdásodás,	mattulás)	-------------------------------------	A			A			A			A
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28
(folytatás)

Mennyire érzi felkészültnek magát az alábbi természettudományi témakörök tanítására? 
Ha egy adott témakör nem szerepel a nyolcadik évfolyam tantervében, vagy nem Ön tanítja, kérjük, a „Nincs a 
tananyagban” választ jelölje meg.

Minden sorban egy karikát jelöljön meg!

Nincs a tananyagban

Nagyon jól felkészült vagyok

Meglehetősen  
felkészült vagyok

Nem vagyok 
jól felkészülve

C. Fizika

a)	 Az	anyagok	halmazállapota	és	halmazállapot-változásai	(tulajdonságok	magyarázata	
a	részecskék	közötti	távolság/mozgás	alapján;	fázisátalakulás,	hőtágulás,	térfogat-	és/vagy	nyomásváltozás)	 --------- 	A			A			A			A

b)	 Energiafajták,	átalakulásuk,	hő	és	hőmérséklet	 ---------------------------------------------------------------------------- 	A			A			A			A
c)	 A	fény	főbb	tulajdonságai/viselkedése	(visszaverődés,	fénytörés,	fény	és	szín,	egyszerű	fénysugár		

diagramok)	és	a	hang	főbb	tulajdonságai/viselkedése	(terjedése	különböző	közegekben,		
hangerősség,	hangmagasság,	amplitúdó,	frekvencia,	a	fény	és	a	hang	relatív	sebessége)		------------------------------- 	A			A			A			A

d)	 Elektromos	áramkörök	(az	áram	folyása;	áramkörtípusok	–	párhuzamos/soros;	áramerősség/feszültség	összefüggése),		
valamint	az	állandó	mágnesek	és	elektromágnesek	tulajdonságai	és	felhasználása		------------------------------------- 	A			A			A			A

e)	 Erők	és	mozgás	(az	erők	fajtái,	a	mozgás	egyszerű	leírása,	a	sűrűség	és	a	nyomás	hatása)		-------------------------------	A			A			A			A
D. Földtudomány

a)	 A	Föld	szerkezete	és	fizikai	jellemzői	(földkéreg,	földköpeny	és	földmag;	a	víz	összetétele	és		
relatív	eloszlása,	a	levegő	összetétele)	-------------------------------------------------------------------------------------- 	A			A			A			A

b)	 Földtani	folyamatok,	körforgások	és	földtörténet	(kőzetciklus;	a	víz	körforgása;	időjárás;		
főbb	geológiai	események;	kövületek	és	a	fosszilis	tüzelőanyagok	kialakulása)		------------------------------------------ 	A			A			A			A

c)	 A	Föld	természeti	erőforrásai,	felhasználásuk	és	megőrzésük	(pl.	megújuló/nem	megújuló		
energiaforrások,	a	földterületek,	a	talaj	és	a	vízkészletek	emberi	célokra	való	felhasználása)	---------------------------- 	A			A			A			A

d)	 A	Föld	a	Naprendszerben	és	a	Világegyetemben	(természeti	jelenségek	a	Földön	–	nappal/éjszaka,	árapály,		
a	Hold	fázisai,	hold-	és	napfogyatkozás,	évszakok;	a	Föld	fizikai	jellemzői	összehasonlítva	más	égitestekkel;		
a	Nap	mint	csillag)		 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------	A			A			A			A



Köszönjük, hogy időt, energiát áldozott 
a kérdőív kitöltésére.

Köszönjük!
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8. évfolyam

Tanári  
kérdőív
Természettudományok
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