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diáKmelléKlet

38/1 
NÉHÁNY MÓDSZERTANI GONDOLAT 

A kérdőívek összeállításához

1.1. A kérdőív címéből rögtön ki lehessen találni, miről lesz szó.

1.2.  Rögzíteni kell az elején, hogy a kérdőív kitöltése önkéntes, a felhasználása oktatási cé-
lokat szolgál (konkrétan megnevezve, hogy hol), és azt, hogy a cél elérése után meg-
semmisítésre kerül.

1.3.  A személyi adatok közül csak azt kérdezzük meg, ami a feldolgozás szerint fontos. Pél-
dául jelen esetben elég lenne a keresztnév (rögtön a nemét is tudnánk), az életkort pe-
dig 10 éves intervallumban elég megkérdezni (felsorolni az életkorhatárokat, ahogy a 
mintapéldában is van).

1.4.   A foglalkozás helyett jobb megkérdezni, milyen szakterületeken szerzett jártasságot.

1.5.   A feleletválasztós kérdéseknél könnyebb a dolga a válaszadónak is és a kutatónak is, 
de jelentős információvesztéssel járhat, ha a kitöltő olyan dolgot mondana, ami ár-
nyaltabb és több, mint a feleletválasztás.
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38/2 
KÉRDŐÍVMINTA

A csoport feladata az lesz, hogy kérdőívet készítsetek a saját magatok által választott témá-
ban! Ez itt csak egy minta! Inkább csak a formai megoldásokhoz kíván segítséget nyújtani. 
Célja a távközlés várható fejlődésével kapcsolatos néhány elképzelés felmérése. Azt, hogy 
mit akartok megkérdezni az emberektől a saját témátokban, nektek kell megfogalmazno-
tok. Vigyázzatok, hogy ne tegyetek fel túl sok, vagy túl bonyolult kérdést.

JÖVŐKÉP 2035

Mintakérdőív

A kérdőív kitöltése teljesen önkéntes, oktatási célokat szolgál.

Összeállítói: a  (az iskola neve) kilencedikes tanulói.

A kérdőíveket felhasználás után megsemmisítjük.
Köszönjük, hogy idejével és türelmével hozzájárult a munkánkhoz!

Adatok

Legmagasabb iskolai végzettsége: 

Milyen szakterületen jártas? 

Életkora: 30 – 40 év 40 – 50 év 50 – 60 év 60 év felett

Kérdések

1. Lesz-e vezetékes telefon? Igen  Nem 

2. Lesz-e mobiltelefon?  Igen  Nem 

3. Milyen – a maihoz nem hasonlító – távközlési eszközt képzel el 2035-ben? 
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4. Hogyan képzeli el a jövő e-mailes levelező rendszerét? 

 

 

 

 

 

 

5. Milyennek képzeli el az internethasználatot? 

 

 

 

 

 

 

6. Lesznek-e írást helyettesítő eszközök, Ön hogyan gondolja? 

 

 

 

 

 

 

Válaszait köszönjük!
Dátum
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38/3 
KUTATÁSI TERV

Készítsetek kutatási tervet! Osszátok szét a munkát: A csoport tagjai közül ki kiket fog 
megkeresni a kérdőívvel? Melyik célcsoporttal hány kérdőívet szeretnétek kitöltetni?
A kérdőívek kitöltésére két módszert választhattok:
1.  Annyi példányban sokszorosítjátok, ahány emberrel ki szeretnétek tölttetni. Odaadjá-

tok kitöltésre, és később visszakéritek a kitöltött kérdőíveket. Ennél a módszernél bi-
zony sok kérdőív el szokott veszni!

2.  Mindenki csak egy kérdőívet visz magával, és személyesen kérdezi meg a kiválasztott 
embereket, a válaszokat pedig pontosan lejegyzi. Ez sokkal biztosabb módszer, de sok-
kal kevesebb embert fogtok tudni megkérdezni, mint az első módszerrel.

A csoport neve:*

Téma  
megnevezése:

A kutatási  
módszer:

A kutatás  
eszközei:

Név:

Célcsoport:

Darabszám:

* Olyan nevet válasszatok, ami utal a feladatotokra!




