
 
1. Az oktatási csomag minden részét használta? 

 Igen   Nem 
 

2. Ha nemmel válaszolt: mely részét próbálta ki? (Több választ is megjelölhet.)  

 Könyv – Hosszú Gyula: Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról 
 Film – Szász János: A Holocaust szemei 
 Tanári kézikönyv – Beró László – Illy Luca – Kovács Mónika: Megközelítések… 

 

3.  Mennyire segítették Önt a kipróbált részek oktatási céljainak elérésében? (Karikázza be  
a megfelelő számot!) 

•  KÖNYV 

1   ←---------------2---------------------3--------------------4----------------→   5  
 egyáltalán nem segített    rendkívül sokat segített 

 
Kérjük, fejtse ki bővebben:_________________________________________________________ 
 
• FILM 

1   ←---------------2---------------------3--------------------4----------------→   5  
egyáltalán nem segített     rendkívül sokat segített 
 

Kérjük, fejtse ki bővebben:_________________________________________________________ 
 

•  TANÁRI KÉZIKÖNYV 
 1   ←---------------2---------------------3--------------------4----------------→   5  
egyáltalán nem segített     rendkívül sokat segített 
 

Kérjük, fejtse ki bővebben:_________________________________________________________ 
 

4. Amennyiben nem használta a csomag összes részét, mi volt ennek az oka? (Több választ is 
megjelölhet.) 

 Túl nehéznek találtam a diákjaim számára 
 Túl nehéz volt számomra 
 Túl sokat kellett volna hozzá előzetesen készülnöm 
 Nem tudtam beilleszteni a tanmenetembe 
 Nehéz a DVD-lejátszóhoz hozzájutni  
 Nincs DVD-lejátszó az iskolámban 
 Egyéb, éspedig:  ___________________________________________________________ 

 
5. Milyen tantárgya(ka)t tanít jelenleg? (Több választ is megjelölhet. Kérjük, pontosítsa  

a tantárgy elnevezését a vonalon.)  

Tantárgy  
 Etika  
 Filozófia  
 Idegen nyelv    
 Magyar nyelv és irodalom  
 Mozgókép- és médiaismeret  
 Társadalomismeret 
 Történelem  
 Egyéb, éspedig: ____________________________________________________________ 

 
 
 
 



6. Mely tantárgy(ak) tanítása során tudta az oktatási csomagot felhasználni? (Több választ is 
megjelölhet.) 

 Etika  
 Filozófia  
 Idegen nyelv     
 Magyar nyelv és irodalom  
 Mozgókép- és médiaismeret  
 Társadalomismeret 
 Történelem  
 Egyéb, éspedig: ____________________________________________________________ 

 
7. Érdekelné-e Önt egy, az oktatási csomaggal kapcsolatos tanárképzés? 

  Igen   Nem 

 
8. Mennyi időt tudna erre a továbbképzésre fordítani?  

  30 óra   60 óra   90 óra   120 óra 
 

9. Hogyan jellemezhető leginkább az Ön iskolája?  
 

a.  állami / önkormányzati  egyházi  magán/alapítványi  Egyéb: __________ 

b.  nagyvárosi  kisvárosi  falusi  Egyéb: __________ 
 

10. Az Ön iskolájában előreláthatólag hány diák fogja használni az oktatási csomagot a 
2005/2006-os iskolai évben? 

 
____________  diák 
 

 
11. Egyéb megjegyzések, javaslatok:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
12. Az Ön elérhetőségei (Nem kötelező) 
 

Név:__________________________________________ 
 

E-mail:________________________________________ 
 

Telefon:_______________________________________ 
 
 

Köszönjük segítségét


	1   ←---------------2---------------------3--------------------4----------------→   5  
	 egyáltalán nem segített    rendkívül sokat segített 
	1   ←---------------2---------------------3--------------------4----------------→   5  
	egyáltalán nem segített     rendkívül sokat segített 
	 1   ←---------------2---------------------3--------------------4----------------→   5  
	egyáltalán nem segített     rendkívül sokat segített 



