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Feladatok és kérdıívek jellemzıi
Feladatok

Kérdıívek

Feladatok és kérdıívek szerkesztése,
használata a könyvtári munkában



Ismeret- és
képesség-jellegő
tudás felmérése



Vélemények, igények, elégedettség
felmérése

Szakmai továbbképzés könyvtárosok részére



A választ gyakran
minısítik



A választ nem
minısítik



Egyéni- és
csoportszintő



Csoportszintő

2010. december 9.
Vígh Tibor
SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Áttekintés
1. A feladatok szerkesztése és használata


A feladatok alkalmazásának céljai



A feladatok készítésének folyamata



Feladattipológia, feladattípusok

1. A feladatok szerkesztése és
használata

2. A kérdıívek szerkesztése és használata


A kérdıívek alkalmazásának céljai



A kérdıívek készítésének folyamata



Kérdés- és skálatípusok

A feladatok alkalmazásának céljai




A feladatok készítésének és
használatának folyamata

Fejlesztı feladatok készítése


Olvasási stratégiák fejlesztése



Az olvasáshoz való viszonyulás fejlesztése



A szociális készségek fejlesztése

Verseny- és kvíz feladatok készítése

Fejlesztıfeladatok

Versenyés kvíz
feladatok

Mérıfeladatok
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Mérési cél meghatározása
Olvasás-szövegértési feladatok készítése

Szövegtípus kiválasztása
Elbeszélı

Magyarázó

Szövegtípusok


Dokumentum

Gondolkodási mővelet meghatározása
Visszakeresés

Kapcs. felismerése

Értelmezés


Feladattípus kiválasztása, feladatírás
Nyílt / feleletalkotó

Helyhez kötött / nem



Feladatok javítása, döntéshozatal

Gondolkodási mőveletek




Mesék, anekdoták, novellák, regények



Történeteket beszélnek el az események sorrendjében



Szórakoztatóak, érzelmek kiváltására alkalmasak

Magyarázó típusú szövegek:


Tankönyvi szövegek, tudományos vagy ismeretterjesztı
cikkek, tanulmányok, kommentárok



Tényekre, véleményekre épülı információt adnak át

Zárt / feleletválasztó

Feladatok megoldása
Egyéni / csoportos

Elbeszélı típusú szövegek:

Információ visszakeresése (1., 2. feladat)


tények, szavak, kifejezések, szinonimák
visszakeresése;



a cselekmény egyes körülményeinek
(szereplık, helyszínek, számadatok, idı)
azonosítása.



Fejlesztıfeladatként a szelektív olvasást
erısíti.

Példa kapcsolatok, összefüggések
felismerésére

Dokumentum-típusú szövegek:


Táblázatok, ábrák, térképek, leírások, utasítások



Információk strukturált bemutatására szolgálnak

Gondolkodási mőveletek


Kapcsolatok, összefüggések
felismerése


Logikai és tartalmi kapcsolatok,
összefüggések (ok-okozati viszonyok)
felismerése, megértése.



Következtetések egyik eseményrıl a
másikra.



A szereplık közötti kapcsolatok jellemzése.



A szövegrészletben elıforduló történés
okaira vonatkozó következtetések levonása
a szöveg egésze alapján.

Szövegértési mőveletek


Értelmezés


A szöveg központi témájának, állításának,
tételmondatának azonosítása.



A cselekménymenet alternatívájának
megfogalmazása.



A mögöttes szándék, a rejtett tartalom
feltárása.



Egy szövegegység értelmezése,
véleményalkotás.



A szöveg összevetése más szövegekkel, saját
nézetekkel, tapasztalatokkal.
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Javítókulcs: 3. feladat / 1) kérdés

Példa értelmezés szintő feladatra

A feladatok típusai

Példa többszörös választás feladatra



A feladat utasítása

A feladatok csoportosítása


A válaszok meghatározottsága alapján:
zárt és nyílt



A válaszok megadása alapján:
feleletválasztó és feleletalkotó

Item

Kérdés

4 Válaszolj az alábbi kérdésekre! Karikázd be a helyes válasz betőjelét!
1. Mi ennek a szövegrészletnek a célja?
A) Leírni, hogy néznek ki a gombák.
B) Elmondani, hol lehet ezeket a gombákat megtalálni.
C) Leírni, milyen hatása lehet a mérgezı gombáknak.
D) Bemutatni négy mérgezı gombafajt.

Példa többszörös választás feladatra
Item

Kérdés

Példa illesztés feladatra
5 Kösd
össze
egy vonallal,
hogyalakban
melyik szereplı
elıtt
milyen
alakbanválaszolj!
Melyik
szereplı
elıtt milyen
jelent meg
Óz?
Betőjelekkel
mutatkozott Óz!

4 Válaszolj az alábbi kérdésekre! Karikázd be a helyes válasz betőjelét!

a) Oroszlán
b) Dorka

1. Mi ennek a szövegrészletnek a célja?
A) Leírni, hogy néznek ki a gombák.
B) Elmondani, hol lehet ezeket a gombákat megtalálni.
C) Leírni, milyen hatása lehet a mérgezı gombáknak.
D) Bemutatni négy mérgezı gombafajt.

Alternatívák

….
….

c) Madárijesztı ….
d) Bádog Favágó ….

Elterelı válasz
Disztraktor
Helyes válasz

A) szép hölgy
B) fej
C) szörny
D) tőz
E) boszorkány



A két halmaz elemszáma nem lehet
azonos.
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Példa szelektálás feladatra

A nyílt/feleletalkotó feladatok


6 A felsorolt szereplık közül húzd alá a kislány játékait!
Póker

Piskóta

Sörény

Lili

Firifitty

A nyílt/feleletalkotó feladatok


Kóla





A feladat egypontos.

Feladatmegoldói tevékenységek


Kiegészítés



Teljes válasz

Válaszhosszúság


Rövid válasz



Hosszú válasz



Esszé-típusú válasz

A kérdıívek alkalmazásának céljai
2. A kérdıívek szerkesztése és
használata

A kérdıív készítésének és
használatának folyamata
A probléma megjelenése, meghatározása
A kérdıíves vizsgálat céljainak meghatározása



Visszajelzés a könyvtár aktuális
mőködésérıl



Visszajelzés a könyvtár fejlesztésével
kapcsolatos igényekrıl



Visszajelzés a kitőzött célok
megvalósulásáról

A kérdıív szerkezeti elemei


Bevezetés



Fı kérdések



Demográfiai kérdések (pl. 8.)

A kérdıívben vizsgált területek meghatározása
Vizsgált kérdés > Fordítás > Feltett kérdés
Adatgyőjtés
Az adatok értelmezése, döntéshozatal
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A kérdések típusai

A nyílt végő kérdések



A válasz meghatározottsága alapján:
Nyílt és zárt kérdések



A kérdés irányultsága alapján:
Direkt és indirekt kérdések

A zárt végő kérdések




Alkalmazása:
a kérdıív elıkészítı szakaszában
az alanyt nem akarjuk döntési helyzetbe hozni



Fajtái:


Bevezetı



1.



Ismeretellenırzı



2.



Konkretizáló



3.



Indokláskérı



4-5.



Javaslatkérı



6-7.

Adatelemzés

Alkalmazása:



Nyílt végő kérdések kódolása:
elıre meghatározott vagy válaszmintázatok
alapján



Zárt végő kérdések elemzése:

az alanyt döntési helyzetbe hozzuk


Fajtái:


Eldöntendı kérdések



8.



Feleletválasztó kérdések



9-10.



Skálakérdések



14, 15.



Eldöntendı és feleletválasztó kérdéseknél:
gyakorisági eloszlás alapján



Skálakérdéseknél: átlag, szórás

Köszönöm a figyelmet!

Vígh Tibor
Vigh.Tibor@edpsy.u-szeged.hu
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