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Az elemzést készítette: Korányi István  1

A kérdőívet összeállította Fejér Zsolt  és Korányi István 2

A felmérés célja 
A differenciált tanulásszervezés arányának növelését, a tanulók egyéni képességeihez és haladási 
tempójához igazodó tanítás gyakorlati megvalósítását az online feladatbank létrehozásával szeret-
nénk támogatni. 

Ahhoz, hogy a feladatbank valóban segítse a tanítók munkáját, elengedhetetlen annak ismerete,  a 
tanítók miként vélekednek erről az eszközről. A felméréssel választ akarunk kapni arra, hogy a tanítók 
mennyire nyitottak az eszköz használatára, milyen felhasználói igényeket támasztanak az eszközzel 
szemben, s megítélésük szerint az eszköz milyen mértékben javítaná a fejlesztő- és tehetséggondozó 
tevékenységüket. 

A felmérés módszere 
Az adatfelvételt anonim, online kérdőívvel végeztük. A nagyobb merítés érdekében együttműkö-
désre kérő levéllel kerestük meg 2450 általános iskola igazgatóját, majd a minta bővítésére újabb 
levéllel fordultunk az iskolák igazgatóihoz. 

882 válaszadó küldte vissza a kitöltött kérdőívet. 

A 882 elemszámú minta csak korlátozottan ad lehetőséget a megalapozott következtetésekre, de 
az online feladatbank piacképességének megítéléséhez  elégséges információval szolgál. 

A felmérésben négy változót vettünk fel: a tanítók életkora, a pályán eltöltött éveik száma, az iskolá-
juk helye szerinti település típusa, valamint a földrajzi elhelyezkedése. 

A minta reprezentativitása 
A felvett négy változó közül három közvetlenül összehasonlítható a KSH vonatkozó országos adatai-
val. 

 A minta életkor szerinti megoszlása a KSH 2019. tárgyévi adataival 0.94 korrelációt mutat. 

A tanítók iskolájának helye a település típusa  szerinti megoszlásban  a minta és a KSH 2019. tárgyévi 
adatainak korrelációja 0,98. 

A földrajzi elhelyezkedés szerinti megoszlásban a minta és a KSH 2018. tárgyévi adatai 0,91 korreláci-
ót mutatnak. 

A negyedik változóra, a pályán töltött évekre nincs elérhető KSH adat. Valószínűsíthető, hogy az 
életkor és a pályán töltött évek száma szintén magas, 1-hez erősen közelítő korrelációt mutat, így 
nincs okunk feltételezni, hogy ebben a változónkban hibaszázalékon belül ne lenne reprezentatív a 
mintánk. 

A felmérés eredménye 
Jelen értékelés nem tartalmazza az adatok változók szerinti elemzését. A változók felvételét a repre-
zentativitás validitásának (a felmérés és a KSH adatsorainak korrelációja) megállapítása tette szük-
ségessé. 

 tanító, szociológus, családgondozó1

 tanító, a Tanító című módszertani folyóirat főszerkesztője 2015-2020 között2



I. A minta jellemzői a változók szerint 

I/1. A minta kormegoszlása 



A jelen dokumentum a Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) Az 1-4. évfolyamon tanító pedagógusok 
száma korcsoport szerint, 2019/2020. tanév egyedi kérésre összeállított táblázatos adatállomány felhasz-
nálásával készült. A dokumentumban foglalt számítások és az azokból levont következtetések kizárólag 
Korányi István mint szerző szellemi termékei. 

I/2. A minta megoszlása a pályán eltöltött évek száma szerint 

I/3. A minta megoszlása településtípus szerint 

I/2.1 tábla I/2.1 grafikon



Az 1-4. Évfolyamon tanító pedagógusok száma a feladatellátási hely településének igazgatási rang-
ja szerint, 2019/2020. tanév 

Felmérés 2020. június település típus szerinti megoszlás és KSH település típus szerinti megoszlás adatsora-
inak korrelációja: 0,986275 

A jelen dokumentum a Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu), Az 1-4. évfolyamon tanító pedagógusok 
száma a feladatellátási hely településének igazgatási rangja szerint, 2019/2020. tanév egyedi kérésre összeállí-
tott táblázatos adatállomány felhasználásával készült. A dokumentumban foglalt számítások és az azokból 
levont következtetések kizárólag Korányi István mint szerző szellemi termékei.  

I/3.2 tábla



I/4. A minta megoszlása földrajzi elhelyezkedés szerint 

 

Felmérés 2020. június földrajzi elhelyezkedés és a KSH A köznevelési intézmények feladat-ellátási helyének szá-

ma 2018. szerinti adatsorainak korrelációja: 0,916550732 

I/4.1 tábla

Megye 
KSH % Felmérés 2020 június 

% 

Budapest 17,3 15,9

Pest 12,8 14,5

Fejér 4,2 5,2

Komárom-Esztergom 3 3,3

Veszprém 3,5 3,6

Győr-Moson-Sopron 4,4 8,4

Vas 2,6 3,3

Zala 2,8 3,5

Baranya 3,8 4,1

Somogy 3,2 2,2

Tolna 2,3 3,1

Borsod-Abaúj-Zemplén 7 3,7

Heves 3,1 3,7

Nógrád 1,8 1,5

Hajdú-Bihar 5,4 6,5

Jász-Nagykun-Szolnok 3,8 3,5

Szabolcs-Szatmár-Bereg 6,2 5,9

Bács-Kiskun 5,4 2,8

Békés 3,3 2,5

Csongrád 3,8 2,8



II. A feladatbankra való igény és nyitottság 

II/1. A tanórákra való felkészülésben mekkora problémát jelent a tanítóknak a differenciált képes-
ségfejlesztésre alkalmas feladatok keresése, kiválasztása 

A differenciált oktatásszervezésre való felkészülést, feladatkiválasztást mint erőfeszítést, problémát 
jelentő tevékenységet a válaszadók 62 %-ka jelentősnek (időigényesnek) ítélte, és emellett 6,1%  a 
legnagyobb problémaként jelölte meg. A válaszadók 29 %-ának nem jelent problémát a fenti tevékeny-
ség.A fenti három csoporton kívüliek, 3 % is komoly problémaként élik meg a felkészülést. 
A válaszadók 71 %-a biztos igényt jelez valamilyen segítségre. Ez nem jelenti azt, hogy a 29 % ne lenne nyi-
tott a feladatbank iránt (lásd a csoport későbbi kérdésekre adott válaszainak megoszlását!). 

Önnek mekkora problémát jelent a 
differenciált képességfejlesztésre 
alkalmas feladatok kiválasztása?

3%

6%

29%

62%

Nagyon sok időmet veszi el a differenciált feladatokkal való készülés,  
ezért sokkal ritkábban tudom megvalósítani, mint ahogy szeretném.

Nem tartozik a komoly problémáim közé.

Ez az egyik legnagyobb problémám.

Komoly gond, de jelenleg reménytelennek tartom a megvalósítását.

II/1.1 grafikon

II/1.1 tábla

Válasz Fő Százalék

Nagyon sok időmet veszi el a differenciált feladatokkal való 
készülés, ezért sokkal ritkábban tudom megvalósítani, mint 
ahogy szeretném. 544 62%

Nem tartozik a komoly problémáim közé. 260 29%

Ez az egyik legnagyobb problémám. 54 6%

Komoly gond, de jelenleg reménytelennek tartom a megva-
lósítását. 24 3%

Össz.: 882 100%



II/2. A differenciált tanulásszervezés arányának növelésere való igény 

A differenciált oktatás arányának növelését a válaszadók 80 % -ka tartja fontosnak, míg azok, akik 
egyáltalán nem, vagy elhanyagolható jelentőségűnek vélik összesen 2 %-ot tesznek ki. Az 1-5 –ös 
skálán 3-as értékkel jelölte a differenciált oktatás aránya növelésének fontosságát 18 %. Az ő vála-
szuk is-is, illetve bizonytalannak, vagy nem tudja eldönteni válasznak tekinthető. 

A válaszadók véleményének fenti arányú megoszlása egyértelműen jelzi a differenciált tanulásszervezés-
re való igényt. Figyelemre méltó, hogy az előző tábla (II/1.1) 29 % adata szignifikáns eltérést mutat a jelen 
tábla 2 % -tól, ami azt jelenti, hogy azok körében is jelentős az igény a differenciált oktatás arányának 
növelésére, akiknek az erre való felkészülés nem jelent problémát.  

Az ő körükben 33% az 1-5-ös skálán a 4-es értéket, 39,2 % az 5-ös értéket jelölte meg; lásd az alábbi II/2.2 
grafikont és táblázatot. 



II/3. Milyen segítséget várnak a tanítók a differenciált tanulásszervezés arányának növeléséhez 

A válaszadók 41,8 %-a jelölte meg a feladatbankot, mely segítené abban, hogy gyakrabban alkalmazzon dif-
ferenciált foglalkozást. A válaszadók másik jelentős csoportja, 40,7 %  a  kisebb létszámú osztályokat jelöl-
te meg. Még százalékosan értékelhető a kéttanáros modellt választók száma, 15,9%.  Ez utóbbi adat talán 
magyarázható azzal, hogy a hazai gyakorlatban még nem elterjedt a kéttanáros modell - mely okainak fel-
derítése nem témája jelen felmérésnek-, de az arra való igényt jelzi. A válaszadók 1,6 %-a  jelölt meg más 
segítséget. Ezek a válaszok a felmérés célja szerint nem bírnak lentőséggel, különösen azért, mert ebben 
az elenyésző számú választásban több olyan válasz is van, mely a megadott válaszlehetőségek valamelyiké-
be tartozik, pl. a pedagógiai asszisztens a kéttanáros modellhez sorolható. Van válasz, mely nem sorolható 
a megadott kategóriákba: „több idő, nagyobb tankönyvválaszték” – ez a választás felmérésünk célját te-
kintve irreleváns. A más segítség kategória a benne  eltérő válaszok ellenére is akkor lenne releváns, ha  az 
1,6 % helyett minimum 5 %-ot  érne el.  Az a tény, hogy a feladatbankra 41,8 % „szavazott” egyértelművé 
teszi annak létjogosultságát. Ezt külön megerősíti a 29%-os csoport (akiknek nem okoz problémát a diffe-
renciált tanulásszervezésre való felkészülés) véleménye. A csoport 40%-a választotta a feladatbank segítsé-
gét, és 47%-a a kisebb létszámú osztályokat jelölte meg. Ebben a kérdésben a csoport megoszlása belesimul 
a teljes minta megoszlásába. 

A teljes minta megoszlása 
Az alábbiak közül melyiket tartja a legfontosabbnak ahhoz, hogy nagyobb arányban tudjon diffe-

renciált képességfejlesztést alkalmazni? 



A minta 29 %-os csoportjának megoszlása 
(akiknek nem okoz problémát a differenciált tanulásszervezés) 

 Az alábbiak közül melyiket tartja a legfontosabbnak ahhoz, hogy nagyobb arányban tudjon differenci-
ált képességfejlesztést alkalmazni? 

II/4. Milyen mértékben segítené a feladatbank a tanítók munkáját? 

Meggyőző a feladatbank iránti igény, ha a mennyire segítené kérdésre adott válaszok megoszlását nézzük. 
Az 1-5-ös skálán a válaszadók 66 % -a  5 –ös értéken jelölte a segítség mértékét. 4-es értéken 24 %, 3-as ér-
téken 8 %, 2 értéken 1% és 1-es értéken 0,3% jelölte a feladatbank segítségének mértékét. 

Milyen mértékben segítené az Ön napi felkészülését az online feladatbank, melyből néhány perc 
alatt összeállíthatna és nyomtathatna differenciált képességfejlesztésre alkalmas  

egyedi feladatsorokat? 



A fentebb különválasztott 29%-os csoport 63%-a 5 értékkel, 25,8%-a 4-es értékkel válaszolt. 

Érdemes a képet finomítani, és megnézni, hogyan értékelik a feladatbank segítségét azok, akik más segít-
séget választottak. 

A két táblára vetett pillantás is (II/3.1 grafikon 42 %, valamint a II/4.1 tábla grafikon 4-es, 5-ös értékelés) 
megalapozza azt az állítást, hogy a feladatbank jó eséllyel jelentősen javítja a tanítók munkájának ered-
ményességét. 

II/5. A feladatbank használatának gyakoriságára adott válaszok 

A feladatbank iránti nyitottságot és igényt igazolja a használat gyakoriságára adott válaszok megoszlása is. 
Itt a napi és heti többszöri használatot jelzők majoritása szintén meggyőző. A két használati gyakoriság 
(napi és hetente többszöri) együtt a válaszadók 90,6 %-át adják. Kitűnik az egybeesés a II/4.1 grafikon egy-
bevont két csoportja és az itt egybevont két csoport meggyőző majoritási arányának. Ehhez a képhez iga-
zodik a 29%-os csoport, ahol a napi gyakoriságot a csoport 34,6 %-a, a  heti többszöri használatot a csoport 
56,5 %-a jelölte, mely összevonva a csoport 91,1 %-át adja. 



Milyen gyakorisággal használná az online feladatbankot a tanórákra való felkészülése során? 

Itt is érdemes megnézni, milyen gyakorisággal használnák a feladatbankot azok, akik más segítséget jelöl-
tek meg (II/3.2 grafikon). 

II/6. A feladatbankkal szemben támasztott felhasználói igények 

A feladatbank megadott funkciói közül többet is választhattak a válaszadók.A megadott 3 funkcióra össze-
sen 1546 választás esett. 
A gyors, egyszerű kereshetőségre a választások 48 %-a, a kiválasztott feladat szerkeszthetőségére a válasz-
tások 45 %-a, míg a legnépszerűbbek sorba rendezésére a választások 7 %-a esett. 



Mint látható, a gyors, egyszerű kereshetőségre, mely egyben időtakarékosságot is jelöl és a kiválasztott fel-
adat szerkeszthetőségére mutatkozik a legnagyobb igény.  A szerkeszthetőségre mutatkozó igény egyben a 
passzív felhasználást meghaladó interaktivitásra való készséget is kifejezi, mely nyitottságot jelez. 

A funkcióval kapcsolatban megfogalmazódtak további igények is, de azok a fejlesztés szempontjából nem 
relevánsak, vagy a már megadott funkciók valamelyikébe sorolhatók, illetve a keresési módoknál megadott 
választási lehetőségek valamelyike lefedi. 

II/7. A keresési móddal kapcsolatos igények 

A válaszadóknak 11 keresési módot ajánlottunk fel. Egy válaszadó több keresési módot is megjelölhetett. A 
válaszadók összesen 3929 jelölést tettek. 
A legtöbb jelölés, 20 %  az évfolyam szerinti keresésre esett. 

 A képességfejlesztési terület szerinti keresésre  15 %, a feladattípus szerinti keresésre 13 % és a nehézségi 
fok szerinti keresésre 12 % esett. A további jelölések a többi keresési mód között oszlanak meg. 



Itt csakúgy, mint a funkciók esetében nyitott kérdésre további keresési módot jelölhettek-, illetve fogal-
mazhattak  meg a válaszadók. A feladatbank fejlesztése szempontjából kiemelhető a Pedagógiai Szakszolgá-
latok szerint használatos besorolások: SNI, BTMN, bár mind a funkcióknál, mind a keresési módoknál ez a 
tartalmú  nyitott kérdésre adott válasz elenyésző mennyiségű, százalékosan nem értékelhető.   

A válaszadók feladatbankkal kapcsolatos várakozása a különböző évfolyamokra vonatkozóan a 2. és a 3. év-
folyam között mutat küszöböt. Egy válaszadó itt is több évfolyamot megjelölhetett. A négy évfolyamra 
összesen 2708 jelölés esett. 

II/8. A magyar nyelv és irodalom tantárgy fejlesztési területeinek segítése a feladatbankkal 

A válaszadók a magyar nyelv és irodalom tantárgy több fejlesztési területét megjelölték, ahol a feladatbank 
segítségükre lehet. 
A megadott öt terület közül a helyesírás, nyelvi tudatosság fejlesztése kapta a legtöbb „szavazatot”, az 
összes jelölés /2728 jelölés/ 28 %-a esik erre a területre. 



Hasonlóan magas az olvasástechnika, szövegértés fejlesztésére érkezett „voksok” aránya, az összes jelölés 
26 %-a esik erre a területre. 

A jelölések 18 %-ka esik az olvasás, írás elsajátításához szükséges részképesség fejlesztése és az írásbeli 
szövegalkotás területére. 

A beszédképesség fejlesztése területére az összes jelölés 10 %-ka esik. 

A jelölések fenti aránya világos képet ad arról, hogy a tanítók hogyan rangsorolják a fejlesztési területeket 
az azokhoz kapcsolódó feladatbanki segítség szükségessége szerint. 

II/9. A felmérés eredményeinek összefoglalása 

A felmérés egyértelmű választ ad mind három kérdésre, mely a feladatbankra vonatkozó tanítói attitűdöket 
vizsgálta. 

1. A tanítók nyitottsága a feladatbank iránt 

A differenciált tanulásszervezés arányának növelését a válaszadók 79,7 %-a fontosnak tartja. Az 
aránynöveléshez az összes válaszadó 70,5 %-a valamilyen segítségre jelezte igényét. A segítség 
formái között 41,8 % célzottan a feladatbankot jelölte meg. A feladatbank használatának gya-
koriságát a válaszadók 90,6 %-a a napi, vagy heti többszöri gyakorisággal jelölte. 

2. A tanítók felhasználói igényei 

A tanítók választásainak 47,6 %-a a gyors, egyszerű keresési lehetőséget várja a feladatbanktól. A vá-
lasztások 45 %-ka a kiválasztott feladat szerkeszthetőségének igényét fogalmazta meg. 

A tanítók a keresési módok közül az évfolyam szerinti keresést preferálják, a legtöbb választás erre 
esett, az összes választás 20 %-a.  

15 % választás  esett a képességfejlesztési terület szerinti keresésre, 13 % a feladat típusa szerinti ke-
resésre és 12 % a feladat nehézségi foka szerinti keresésre. 

Az olvasás, írás tanítás/tanulás területei szerinti keresési módra érkező választások az alábbiak szerint 
oszlanak meg: 

olvasástechnika, szövegértés 26 % 

olvasás, írás elsajátításához szükséges részképességek fejlesztése 18 % 

írásbeli szövegalkotás 18 %.   

A további százalékok alacsony értékkel oszlanak el az egyéb területek között. 



3. A tanítók várakozása a feladatbankkal kapcsolatban — milyen mértékben segítené munká-
juk eredményességét. 

A tanítók 66,1 %-a a segítség mértékét az 1-5-ös skálán, ahol az 1 egyáltalán nem, az 5 nagy mérték-
ben,  5-ös értékkel jelölte. A segítség mértékét 24,5 % 4-es értékkel jelölte. A 4-es, 5-ös értékelés 
együtt a válaszadók 90,6 %-a. 

A tanítóknak a segítség nagy mértékéhez fűzött reménye, illetve várakozása a fenti értékelések arány-
megoszlásával igazoltan egyértelmű. 

Vissza a tartalomjegyzékhez 


