COMAPP: QP 1 – Kérdőív résztvevőknek (kérjük, ezt a kérdőívet a kurzus előtt töltsék ki)

Indító kérdőív a kurzus résztvevői számára
Rövid instrukció:
Szeretnénk megkérni az alábbi kérdőív kitöltésére. A kérdőívet csak a kurzus értékelésésre
használjuk. Ez is hozzájárul a képzés jövőbeli fejlesztéséhez. Az anonimitást garantáljuk: személyes
adataidat nem tesszük nyilvánossá. Nagyon köszönjük a segítségedet!
A
Személyes adatok
Nem:  férfi  nő

Életkor:

Honnan hallott erről a kurzusról?
 személyes kapcsolat
 újság
 egyéb, éspedig:

Beszélt nyelvek:

 szórólap

 internet

Mi a jelenlegi foglalkozása / önkéntes munkája?
 felnőttképző  iskolai tanár  professzor / előadó  szociális munkás  tag / alkalmazott
egy közösségi rádiónál
 tanuló  önkéntes civil szervezetnél  egyéb

B
Elvárások
Mit szeretnél ettől a kurzustól kapni?

Milyen új tudásra, úk készségekre szeretnél szert tenni?

C

Oktatási tapasztalatok

Írja le azt a célcsoportot, amellyel dolgozni szokott, illetve amellyel dolgozni szándékozik?

Általában milyen tanítási módszerrel dolgozik? (például: hagyományos tanítás, csoportmunka,
“szemtől-szemben”, egyedi képzés, tanulóközpontú, tanárközpontú, stb.)
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D
Média tapasztalatok
Van-e már személyes tapasztalata az alábbi média és kommunikációs alkalmazások használatát
illetően?

(1) Okostelefon
 nincs

 egy kevés

 elég sok

 igen, sok

Amennyiben okostelefonja van, mire használja?
 telefonálás  SMS  internet  fotózás, videó készítés  alkalmazások (apps)
kérjük, írjon példákat…………………………………
 egyéb…………………………………………………………
(2) Alkalmazások (apps)
 nincs
 egy kevés

 elég sok

 igen, sok

(3) Virtuális térképek (például. GoogleMap vagy OpenStreetMap)
 nincs
 egy kevés  elég sok
 igen, sok
(4) Geo-caching (kincskeresés GPS-sel)
 nincs
 egy kevés  elég sok

 igen, sok

(5) Számítógép

 nincs

 egy kevés  elég sok

 igen, sok

(6) E-mail (elektronikus levelezés)

 nincs

 egy kevés  elég sok

 igen, sok

(7) Szörfözés a Weben

 nincs

 egy kevés  elég sok

 igen, sok

(8) Közösségi hálók használata (például. Facebook, Twitter)

 nincs

 egy kevés  elég sok

 igen, sok

 egy kevés  elég sok

 igen, sok

(9) Blogolás

 nincs
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(10) Fotózás, fényképezés (kérjük, írja le, milyen eszközzel készít képeket: mobiltelefon?
digitális kamera?)

 nincs

 egy kevés  elég sok

 igen, sok

(11) Mozgókép készítés (kérjük, írja le, milyen eszközzel készít képeket: mobiltelefon?
digitális kamera? videokamera?)
 nincs
 egy kevés  elég sok
 igen, sok
(12) Digitális vágás

 nincs

 egy kevés  elég sok

 igen, sok

(13) Hangfelvétel készítés (kérjük, mondja el, milyen típusú hangfelvevőt használ)
 nincs
 egy kevés  elég sok
 igen, sok
(14) Hangvágás, szerkesztés (kérjük, írja le, milyen szoftvert használ? például. Audacity,
Adobe….)
 nincs
 egy kevés  elég sok
 igen, sok
(15) Tartalmak feltöltése honlapokra
 nincs
 egy kevés  elég sok

 igen, sok
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