HIPST projekt

…a projekt minden résztvevőjének bőséges és jól dokumentált tájékoztatást nyújt a sajátos nemzeti feltételekről a TuTöFi-fel megerősített oktatás és tanulás érdekében.
…a kutatók sokkal hatékonyabb együttműködéséhez vezet a TuTöFi-fel végrehajtott oktatás és
tanulás érdekében fejlesztésre kerülő tananyagokkal, illetve magával a TuTöFi-fel kapcsolatban.
…lehetővé teszi a know-how-nak, az ötleteknek és a forrásoknak a projektben részt vevő felek –
sőt a kuratórium tagjai – közötti elterjesztését.
A projektirányítás…
…összehangolja a projekt résztvevőinek felelősségi és tevékenységi területeit.
…biztosítja a projekt alapos és hatékony végrehajtását célorientált kommunikáció, időmonitoring,
hálózatosítás, továbbá hibakeresés és -javítás révén.
…megfelel az EU pénzügyi és jelentéstételi követelményeinek.
…szavatolja, hogy a résztvevők teljesen a projekt tartalmára összpontosíthassanak.
…szavatolja az információáramlást az EC-től a hálózathoz, s onnan vissza.
…biztosítja a projekt megvalósíthatóságát és láthatóságát.

Kérdőív
Ez a kérdőív nem a tudásodat teszteli, hanem a véleményedre kérdez rá. Éppen emiatt mindig csak
egy jó válasz van, az, amelyik leginkább a Te véleményedet tükrözi. Kérünk ezért, hogy a következő
kérdéseket őszintén válaszold meg!
Nagyon köszönjük!
Nem: 				

Férfi		

Nő

Születési év: …….
Keresztnév/becenév/álnév ………………………………..
Intézmény/csoport kódja: …………………..
>>>
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Iskolakultúra 2011/10–11

I. rész
Kérjük, hogy az alábbi kijelentések kapcsán jelöld egyetértésed mértékét! Ezt – az iskolai osztályzatokhoz hasonlóan – egy ötfokú skálán tudod megtenni. A skála
két végpontján az „egyáltalán nem értek egyet”, illetve a „teljes mértékben egyetértek” kategóriákat találod.
Kérjük, hogy csak egy kockát jelölj be soronként! Azt, amelyik leginkább megközelíti a véleményedet.
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Egyáltalán
nem értek
egyet

1. A tudományban a legtöbb kérdésre egy helyes válasz van.
2. Ha valami egy tudományos könyvben olvasható, az biztosan úgy van.
3. A tudomány segít megértenünk a világot.
4. A tudományban a tudósokat befolyásolja a kor, amiben élnek, mint például a
gazdasági, politikai, vallási körülmények.
5. A tudományban a tudósokat befolyásolják az életkörülményeik, mint családjuk,
pénzügyi helyzetük, és az a hely, ahol élnek.
6. A tudományban az igazság örök.
7. A tudósok ugyanazt a dolgot több módon is magyarázhatják.
8. A tudósoknak már a kutatás megkezdésekor vannak bizonyos elképzeléseik
kutatásuk tárgyával kapcsolatban.
9. Az, hogy hogyan adunk valamiről tudományos magyarázatot, az idők során
változhat.
10. Új bizonyítékok fényében a korábbi tudományos értelmezéseket újak
válthatják fel.
11. Minden tudós ugyanazt a tudományos módszert követi.

Inkább nem értek
egyet

Egyet is
értek, meg
nem is

Inkább egyetértek

Teljes
mértékben
egyetértek

Egyáltalán
nem értek
egyet

Inkább nem értek
egyet

Egyet is
értek, meg
nem is

Inkább egyetértek

Teljes
mértékben
egyetértek

12. A tudósok sokféle módon kutatnak.
13. A tudomány segít, hogy életünk egészségesebb, könnyebb és kényelmesebb
legyen.
14. A tudomány a világon mindenhol ugyanolyan.
15. A tudomány csak a férfiaknak való.
16. A tudomány csak a nőknek való.
17. A tudomány csak az okos embereknek való.
18. A tudományos ismereteink segíthetnek a mindennapi élettel kapcsolatos
döntéseinkben.
19. Valamennyi tudományos ismeretre szükségünk van, függetlenül attól, hogy
azt munkánkban felhasználjuk-e vagy sem.
20. A tudósok munkamódszerét befolyásolja, hogy az emberek mit tartanak
fontosnak.
21. A tudósok munkamódszerét befolyásolja, hogy az embereknek milyen
igényeik vannak.
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22. Felelősek vagyunk abban, hogy a tudományos eredményeket hogyan
használjuk a mindennapi életben.
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II. rész
Figyelmesen olvasd el az alábbi kijelentéseket! Mint látni fogod, minden esetben két, eltérő típusú emberről adtunk leírást. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy
szerinted melyik jellemzés illik inkább rád: a bal, vagy a jobb oldalon található?
Miután választottál, kérjük azt is döntsd el, hogy az adott leírás „nagyon” vagy „közepesen”' illik rád!
Figyelem: Kérjük, hogy csak egy kockába tegyél X-et soronként!
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nagyon jól illik
rám

közepesen illik
rám

közepesen illik
rám

1.

Van, aki szereti magától kitalálni, hogy
mit csináljon egy tudománnyal foglalkozó
tanórán

DE

van, aki nem szereti magától kitalálni,
hogy mit csináljon egy tudománnyal
foglalkozó tanórán

2.

Van, aki nem szereti, ha a tanár/oktató
megmondja neki, hogy mit csináljon egy
tudománnyal foglalkozó tanórán

DE

van, aki szereti, ha a tanár/oktató
megmondja neki, hogy mit csináljon egy
tudománnyal foglalkozó tanórán

3.

Van, aki szeret egyedül rájönni arra, hogy
mi történik egy tudománnyal foglalkozó
tanórán

DE

van, aki nem szeret egyedül rájönni arra,
hogy mi történik egy tudománnyal
foglalkozó tanórán

4.

Van, aki szeret egyedül dolgozni

DE

van, aki nem szeret egyedül dolgozni

5.

Van, aki nem szeret a barátaival dolgozni

DE

van, aki szeret a barátaival dolgozni

6.

Van, aki nem szereti megbeszélni ötleteit
a tanárral /oktatóval

DE

van, aki szereti megbeszélni ötleteit a
tanárral /oktatóval

nagyon jól illik
rám

nagyon jól illik
rám

közepesen illik
rám

közepesen illik
rám
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Van, aki szereti megbeszélni ötleteit a
barátaival

DE

van, aki nem szereti megbeszélni ötleteit a
barátaival

8.

Van, aki nehéznek találja, hogy új, eredeti
ötlete legyen egy tudománnyal foglalkozó
tanórán

DE

van, aki könnyűnek találja, hogy új,
eredeti ötlete legyen egy tudománnyal
foglalkozó tanórán

9.

Van, aki szerint túl sokat kell dolgozni a
tudománnyal foglalkozó tanórákon

DE

van, aki szerint nem kell túl sokat
dolgozni a tudománnyal foglalkozó
tanórákon

10.

Van, aki nagyon jól teljesít a tudománnyal
foglalkozó tanórákon

DE

van, aki nem teljesít nagyon jól a
tudománnyal foglalkozó tanórákon

11.

Van, akinek a tudománnyal foglalkozó
kurzusok a kedvencei

DE

van, akinek a tudománnyal foglalkozó
kurzusok nem a kedvencei

12.

Van, aki úgy gondolja, hogy a tudományos
tárgyakban van olyan jó, mint osztály/évfolyamtársai

DE

van, aki nem gondolja úgy, hogy a
tudományos tárgyakban van olyan jó, mint
osztály-/évfolyamtársai

13.

Van, aki általában jól teljesít a
tudományos tárgyak vizsgáin/tesztjein.

DE

van, aki általában nem teljesít jól a
tudományos tárgyak vizsgáin/tesztjein.

14.

Van, aki nehezen ért meg bármi
tudományosat

DE

van, aki könnyen ért meg bármi
tudományosat

15.

Van, aki nem szereti a tudományos
tantárgyakat

DE

van, aki szereti a tudományos tantárgyakat
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7.

nagyon jól illik
rám

