
 

 

 

 

KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS KIÉRTÉKELÉSÉNEK 

ZÁRÓ TANULMÁNYA 
az EFOP-4.1.5-16-2017-00100 

„A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 

fejlesztése” 

 című pályázathoz kapcsolódóan 

 

 
 

Kétegyháza, 2021. március 31. 

 

 

 

 
  



EFOP-4.1.5-16-2017-00100 
 

Kérdőíves felmérés kiértékelésének záró tanulmánya oldal 2 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Tartalomjegyzék ............................................................................................................................................ 2 

Előzmények.................................................................................................................................................... 3 

1. kérdés ........................................................................................................................................................ 5 

2. kérdés ........................................................................................................................................................ 6 

3. kérdés ........................................................................................................................................................ 7 

4. kérdés ........................................................................................................................................................ 8 

5. kérdés ........................................................................................................................................................ 9 

6. kérdés ...................................................................................................................................................... 12 

7. kérdés ...................................................................................................................................................... 13 

8. kérdés ...................................................................................................................................................... 15 

9. kérdés ...................................................................................................................................................... 16 

10. kérdés .................................................................................................................................................... 17 

ÖSSZEGZÉS ................................................................................................................................................... 19 

Melléklet 1. – minta kérdőív........................................................................................................................ 21 

Melléklet 2. – Kérdőív Értékeléséhez kapcsolódó táblázat ......................................................................... 23 

 

  



EFOP-4.1.5-16-2017-00100 
 

Kérdőíves felmérés kiértékelésének záró tanulmánya oldal 3 

ELŐZMÉNYEK 
 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2020. november 2. és 2020. december 11. 

között kérdőíves felmérést végeztetett Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda tanulói, 

a szülők és hozzátartozók, valamint az ott dolgozók körében, melynek eredményét jelen tanulmányban 

foglaljuk össze. A kérdőívből megismert eredmények hozzájárulnak ahhoz, hogy az EFOP-4.1.5-16 

„Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című projektben megfogalmazott és 

végrehajtott céljainkat a fent említett célcsoport igényeihez a lehető legjobban hozzá tudjuk illeszteni, 

úgy mint a tornateremben elérhető sporttevékenységek lehetőségeinek sokszínűsége, valamint a 

laborban várhatóan elérhető szakköri foglalkozások széles perspektívája. 

 

A kérdőíves felmérés 2020. november 2. és 2020. december 11. között zajlott a Kétegyházi 

Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda területén. Mivel a koronavírus járvány okozta pandémiás 

helyzet ebben az időszakban megkövetelte tőlünk a legnagyobb elővigyázatosságot, így az egészségügyi 

kockázatok figyelembe vételével kérdezőbiztosok végezték a felmérést, hogy közvetlen kontaktus ne 

legyen akár a papír vagy a toll átadásával, csupán szóban, szigorúan maszk használata mellett volt 

lehetséges a válaszadás. Így biztonságosan tartható volt az egészségügyi szervezetek által előírt 1,5 

méteres távolság a kérdezőbiztos és a válaszadó között, miközben arra is figyelemmel kellett lennünk, 

hogy a válaszokat mások előtt nem megismerhető módon, az anonimitás megőrzése mellett rögzítsük. 

Ezt követően az eredmények elektronikus rögzítése, kiértékelése és annak összegzése is elkészült. 

 

A felmérés eredményéből látszik, hogy a célcsoport igényére támaszkodva alakítottuk ki a 

projektet, így a kérdőíves felmérés is alátámasztja, hogy a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános 

Iskolának szüksége van saját tornateremre és a kapcsolódó természettudományi laborokra egyaránt. 

 

A kérdőívet összesen 103 fő töltötte ki, a kérdezőbiztosok rutinjának és szakmai hozzáértésének 

köszönhetően mindegyik válaszadó által megválaszolt kérdőív értékelhető és feldolgozható volt, így az 

eredményeket 100%-ban hasznosítani tudjuk. A bemeneti kérdőív eredményeit egy 2017. augusztus 31-

ei tanulmányban ismertettük (továbbiakban: bemeneti Szükségletfelmérés), azt mindössze 53 fő töltötte 

ki, így jelen záró tanulmányban relevánsabb értékeket tudunk kimutatni. 

 

A tornaterem és természettudományi laborok tervezésekor figyelembe vettük a célcsoport 

igényeit, ahogy azt a használatbavétel során is figyelembe fogjuk venni. Ehhez azonban ismernünk 

szükséges, hogy milyen sporttevékenységekkel, labor foglalkozásokkal készüljünk a tanulók számára, 

hogy az új épület kihasználtsága a lehető legnagyobb legyen. Szükségesnek tartottuk tehát a kérdőíves 

felmérést és a kapcsolódó tanulmány igénybevételét, hogy a célcsoport igényeihez igazítsuk a tantervet, 

tanmeneteket, annak érdekében, hogy az élmény alapú tanulás megvalósuljon. Amennyiben a 

tömegrendezvényekre ismét sor kerülhet, úgy fontosnak tartjuk a tömeges sportfoglalkozások 

megtartását, hiszen ez nemcsak az egészségvédelemhez, a testi kiegyensúlyozottsághoz ad kellő 

támogatást, hanem a tanulók lelki és szellemi fejlődését is szolgálja, nem is beszélve a projekt keretében 

megvalósult beruházás közösségépítő szerepéről. Éppen ezen okok miatt kívántuk megismerni a 

célcsoport (tanulók és szüleik, dolgozók és néhány külsős) véleményét annak érdekében, hogy valóban 

olyan foglalkozásokat kínáljunk számukra, amelyeket szívesen látogatnak. Mivel már a pályázat 
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elkészítésekor és benyújtásakor azt a missziós célt tűztük magunk elé, hogy egy 414 milliós forintos 

beruházásnak nem csak az a célja, hogy egy csodálatos tornaterem és labor jöjjön létre, hanem kiemelt 

célunk azt élettel megtölteni, annak érdekében, hogy a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola 

és Óvoda számára valós tanulmányi teret teremtsen és a tudás átadásának fontos színterévé váljon. 

 

A következő fejezetekben az egyes kérdésekre adott válaszok kiértékelése található meg grafikus 

ábrákon megjelenítve és kapcsolódó szöveges értékeléssel ellátva egyaránt. A mellékletben megtalálható 

a teljes kérdőív, melyet a kérdezőbiztosok kérdésekként a válaszadók számára feltettek. 
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1. KÉRDÉS 
 

1) A Te / az Ön életkora 

 6-18 év közötti 

 18 év feletti 

 

 
1. ábra: 1) A Te / az Ön életkora 

 

A válaszadók esetében szinte fele-fele arányban válaszoltak kiskorúak vagy fiatalkorúak (51%), 

valamint a felnőtt válaszadók (49%). 18 év alattiak esetében feltehetően az iskolába járó diákok, vagy a 

diákok testvérei, fiatalkorú hozzátartozói válaszadók. A 2. kérdés esetében az iskolához való kötődést 

vizsgáltuk, hogy ebből is megállapíthassuk a válaszok relevanciáját, a célcsoporthoz való tartozást. 

 

A bemeneti Szükségletfelmérés során a válaszadók aránya hasonló volt: 6-18 év közötti 53%; 18 

év feletti 47%. Ez jól mutatja, hogy a célcsoport hasonló összetételét sikerült megszólítanunk, így a 

bemeneti Szükségletfelmérés megállapításai, valamint jelen záró tanulmány megállapításai az azonos 

kérdések tekintetében jól összehasonlíthatóvá válnak. 

 

  

51% 
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6-18 év közötti 
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2. KÉRDÉS 
 

2) Te / Ön 

 az iskola tanulója 

 az iskolában tanuló diák hozzátartozója 

 az iskola dolgozója 

 külsős 

 

 
2. ábra: 2) Te / Ön 

 

A 18 év felettiek többsége az iskola dolgozója vagy az iskolába járó gyermek hozzátartozója. A 2. 

ábra is jól mutatja, hogy az iskola tanulói (49%), az iskolában tanuló diákok hozzátartozói (42%), valamint 

az iskola dolgozói (6%) adtak válaszokat a kérdőívre, akik egyaránt a projekt célcsoportját alkotják, hiszen 

a tornaterem és a kapcsolódó természettudományi laborok az iskolában tanuló diákok életét fogják 

szolgálni. 

 

A kérdőívre viszonylag kevés „külsős”, tehát nem az iskolához közvetlenül kötődő személy 

válaszolt, mivel azonban ők nem tartoznak a célcsoportba, hiszen számuk mindössze a megkérdezettek 

3%-a volt. 

 

Mivel erre vonatkozó kérdés a bemeneti Szükségletfelmérésben nem volt, így nem tudjuk azzal 

összehasonlítani a jelen záró tanulmányban megjelenített eredményt. A bemeneti Szükségletfelmérés 

kiértékelésekor hiányzott a 2. kérdésben megadott információ, melyet jelen záró kérdőívben pótoltunk, 

hogy a célcsoportot alaposabban megismerhessük, miközben anonimitásuk megtartására is vigyáztunk. 
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3. KÉRDÉS 
 

3) Te / Ön melyik település élsz / él? 

 Kétegyháza 

 Gyula 

 Lőkösháza 

 Medgyesegyháza 

 Elek 

 egyéb 

 

 
3. ábra: 3) Te / Ön melyik településen élsz/él? 

 

A 3. ábrán egyértelműen látszik, hogy a válaszadók döntő többsége (62%) Kétegyházán él, életét 

a tornaterem projekt közvetlenül befolyásolja. A megyeszékhelyről, egyben az iskola fenntartójának 

székhelyéről, vagyis Gyuláról érkezők adták a második legtöbb választ (26%), ezt követték a további 

szomszédos települések (Elek: 6%; Lökösháza: 4%; Medgyesegyháza: 2%), míg a megkérdezettek között 

nem szerepelt egyéb, a kérdőívben nem nevesített településen élő válaszadó. Ennek oka elsősorban a 

kérdőív felvételének időpontja, hiszen a záró kérdőív elkészítése sajnálatos módon a koronavírus járvány 

miatt kialakult pandémiás időszakra tehető, így szinte csak a helyi, járási lakossággal sikerült találkoznia a 

kérdezőbiztosoknak az első fejezetben bemutatott egészségügyi biztonsági előírások maximális 

figyelembe vétele mellett. 

 

Hasonlóan a 2. kérdésre adott válaszoknál leírtakhoz, a bemeneti Szükségletfelmérés ilyen jellegű 

kérdést nem tartalmazott, így azzal nem összehasonlítható jelen záró tanulmány eredménye. Mivel ezt a 

kérdést is fontosnak és relevánsnak tartottuk, hogy a célcsoportot jobban be tudjuk azonosítani, így a 

záró kérdőívben mindenképpen szerettük volna ezt is megkérdezni.   
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4. KÉRDÉS 
 

4) Járnál-e / járatná-e gyermekét az iskolai sportrendezvényekre (amennyiben a 

tömegrendezvények engedélyezetté válnak)? 

 Igen 

 Nem 

 

 
 

4. ábra: 4) Járnál-e / járatná-e gyermekét az iskolai sportrendezvények (amennyiben a tömegrendezvények 

engedélyezetté válnak)? 

 

A kérdőív előzetes tervezésekor még nem számítottunk arra, hogy a projekt zárása olyan 

időszakra tevődik, amikor a tömegrendezvények tiltottak lesznek. Ennek a számunkra is kihívásokkal teli 

időszaknak az egyik hozománya, hogy a kérdőíves felmérést nem csak technikailag kellett áttervezni, 

hanem a kérdéseket is ennek megfelelően kellett megfogalmazni, így az iskolai sportrendezvényeket csak 

egy jövőbeli, egyelőre ismeretlen dátumra vonatkozóan tudjuk felmérni. 

 

A 4. ábrán egyértelműen látszik, hogy a válaszadók elsöprő többsége (96%) használná a 

tornatermet, várják a sportrendezvények elérhetőségét az iskolában. Mindössze 4% válaszolt nemmel, 

esetükben a többi kérdés is elutasító volt, akik úgy érzik, hogy több kellemetlenséggel, mint előnnyel járt 

egy ekkora tornaterem és a laborok felépítése. 

 

A bemeneti Szükségletfelmérés azonos kérdése esetében még 91% volt az Igen válaszadók 

aránya. Ez is döntő többségnek számított, de a nagyobb mintavétel során még inkább növekedett a 

helyben elérhető sportrendezvények látogathatóságának támogatottsága. Itt érdemes azonban 

megjegyezni, hogy a pandémiás helyzet végét várva többen is megjegyezték, hogy szívesebben részt 

vennének már sportrendezvényeken akár nézőként, akár résztvevőként, de csak abban az esetben, ha a 

járványügyi helyzet szempontjából ezt engedélyezik.  
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5. KÉRDÉS 
 

5) Elsősorban mely sportágak érdekelnek / érdeklik, melyet szívesen folytatnál / folytatna itt az 

új tornateremben? 

 Kézilabda 

 Kosárlabda 

 Foci 

 Ritmikus gimnasztika 

 Aerobic 

 Balett 

 Egyéb 
 

 
5. ábra: 5) Elsősorban mely sportágak érdekelnek / érdeklik, melyet szívesen folytatnál / folytatna itt az új 

tornateremben? 

 

A klasszikus, sokak által ismert sportágakat kérdeztük meg a válaszadóktól, olyanokat, ahol 

mindkét nem képviseltetheti magát, vagy szívéhez egyik-másik közelebb állhat. Az 5. ábra jól mutatja, 

hogy a csapatsportokat, labdajátékokat (úgy mint foci: 62 db; kézilabda: 45 db; kosárlabda: 44 db) jelölte 

meg a válaszadók többsége, ezt követték az egyéni sportágak (úgy mint aerobic: 24 db; ritmikus 

gimnasztika: 23 db; balett: 18 db), valamint az egyéb kategóriába is érkeztek válaszok (összesen 27 db). 

Amennyiben azokat szóban megindokolták, úgy a válaszokat a kérdezőbiztosok a 10. kérdésre adott 

szöveges válaszokhoz beírták, így azok a későbbi fejezetben is megismerhetővé válnak. Mivel itt a 
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válaszadók több lehetséges választ is megjelölhettek, így darabszámmal és nem %-kal mutattuk meg az 

értékeket. 

A csoportos labdajátékokban való részvétel hozzájárul a csoportdinamika pozitív irányú 

építéséhez, a csapatmunka elsajátításához, a csapaton belüli koordináció gyakorlásához. Ezekben a 

nehézségekkel teli időkben különösen fontos, hogy olyan lehetőségeket teremtsünk majd tanulóink 

számára, melyek hozzájárulhatnak lelki fejlődésükhöz is, hiszen a sport és játék által gyorsabban vissza 

tudnak illeszkedni a bezártságot követően a közösségbe, az egymáshoz való alkalmazkodás és 

összetartozás erősítésének eszközévé válhatnak ezek az alkalmak. 

 

A labdajátékok hozzájárulnak a finommotorikai készségek fejlesztéséhez, az egyensúly érzék, így 

a belső és külső koordináció fejlődéséhez, melyek egyaránt a két agyfélteke összehangolásához járul 

hozzá, amely hatással lehet a tanulók egyéb tantárgyakban való jobb teljesítményének eléréséhez is. 

 

Ezek azok a szempontok, melyek miatt iskolánkban a testnevelés foglalkozásokat a közös 

sporttevékenységek gyakorlását kiemelten fontosnak tartjuk, így amint lehetséges, szeretnénk a 

tornatermet tanulóink rendelkezésére bocsátani, hogy azt mielőbb birtokba vehessék, használhassák. 

Természetesen ehhez szükséges a hatóságoktól az engedélyek megszerzése, a Támogató részéről is a 

hozzájárulás. 

 

A bemeneti Szükségletfelmérés is hasonló eredményeket hozott, akkor a válaszadók 70%-a 

jelölte meg a focit, mint számára kedves sportágat, melyet szívesen gyakorolna az új iskolai 

tornateremben. Akkor ezt a megállapítást tettük: „Számunkra nem meglepő módon a labdajátékok a 

legnépszerűbbek a megkérdezettek körében, azon belül is a foci, melyen az összes megkérdezett közel 

70%-a szeretne részt venni. Iskolánk tanárai is szívesen tartanának ilyen foglalkozásokat, mert 

tapasztalatink szerint a csapatjátékok segítenek más kompetenciák fejlesztésében is, pl. csoportban való 

közös munka, egymás segítése, esélyegyenlőség megteremtése. A sporton keresztül elsajátított készségek 

és képességek fejlesztése tehát nem elhanyagolható szempont!” 

 

A fentiek ismeretében javasoljuk, hogy a délutáni foglalkozások keretében az iskola pedagógusai 

szervezzék meg a még nem elérhető sportágak gyakorlásának lehetőségét is. A T.E.S.I. 2020 stratégiához 

illeszkedve az iskolánkban már minden évfolyamon bevezettük a mindennapos testnevelést. 

Pedagógusaink szerint a mindennapos testnevelés, a rendszeres testmozgás hozzájárul nemcsak a testi, 

de a szellemi fejlődéshez is, hiszen az „ép testben ép lélek” elvet követve így lesznek aktívabbak és 

együttműködőek a gyerekek a közismereti tárgyak tanulása közben is. 

 

A pályázat elkészítésekor,- ahogy azt már a Megvalósíthatósági Tanulmányban is bemutattuk - a 

2014/2015. és a 2015/2016. tanévre vonatkozó NETFIT adatainkból is látszott, hogy számos területen 

fokozott fejlesztésre volt szüksége tanulóinknak, amihez viszont az infrastrukturális háttér biztosítása 

elengedhetetlen volt. A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, 

amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló 

egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok különböző számú tesztet tartalmaznak. A 

testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, az aerob fittségi (állóképességi) profil 1 db tesztet, a 

vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, míg a hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz. Éppen emiatt 

döntöttünk a pályázat elkészítése mellett, a Támogatónak köszönhetően pedig nagy fejlődési lehetőséget 
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kapunk, hiszen egy európai színvonalú, magas szinten felszerelt tornatermet bocsáthatunk tanulóink 

rendelkezésére, ahol a mozgásfejlesztés, az aktív sportélet megvalósulhat az elkövetkezendő tanévekben 

és hosszú-hosszú éveken át. A tornateremben tartandó foglalkozásoktól azt várjuk, hogy a NETFIT 

felméréseinkben számszerűsíthető eredményeink is évről-évre javuljanak. Nyilván ez nem az első évben, 

de felmenő rendszerben 4-8 év múlva már kimutatható javulást fog mutatni a felméréseinkben. 
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6. KÉRDÉS 
 

6) Az új épületben természettudományi labor is helyet kapott. Lenne-e kedved / gyermekének 

kedve részt venni fizika, kémia vagy biológia szakkörön, ahol főként a kísérletezés kapja a 

főszerepet? 

 Igen 

 Nem 

 

 
6. ábra: 6) Az új épületben természettudományi labor is helyet kapott Lenne-e kedved / gyermekének kedve részt 

venni fizika, kémia vagy biológia szakkörön, ahol főként a kísérletezés kapja a főszerepet? 

 

A 6. ábra megfelelően szemlélteti, hogy a válaszadók releváns többsége (88%) gondolja, hogy a 

kiegészítő laborok is megfelelőek lesznek a szakköri foglalkozásokra, azokon szívesen részt vennének. 

Összehasonlítva a sportfoglalkozásokra vonatkozó azonos kérdéssel (lásd 4. kérdés), a 

természettudományok iránt már kisebb az érdeklődés, de a kérdezőbiztosok tapasztalata szerint amint a 

„kísérletezést” kiemelték, azonnal érdekesebbnek találták a kérdést a válaszadók. 

 

A „kísérletezés”, mint a non-formális tanulás egyik hatékony eszköze a természettudományi 

tantárgyak esetében egy jó hívószónak bizonyult, melyet a későbbiekben szakköri formában kíván 

megvalósítani az iskolai a tanulói körében. A kérdőíves felmérés jelen kérdésével az volt a célunk, hogy 

megismerjük a célcsoport hajlandóságát a szakkörökön való részvételeken, a következő 7. kérdés során 

pedig a tantárgyakra is rákérdeztünk, hogy a szakköri foglalkozások anyagát erre reflektáltan 

dolgozhassuk ki a jövőben, az időbeli tervezést is segíti. Terveink szerint fokozatosan vezetjük be az 

elérhető szakköröket a tanulók számára, ehhez szükséges volt tudnunk a sorrendet, hogy mely tantárgy a 

leginkább preferált számuk.  

88% 

12% 

6) Az új épületben természettudományi 
labor is helyet kapott. Lenne-e kedved / 
gyermekének kedve részt venni fizika, 

kémia vagy biológia szakkörön, ahol főként 
a kísérletezés kapja a főszerepet? 

Igen 

Nem 
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7. KÉRDÉS 
 

7) Mely tantárgyi szakkörök érdekelnek / érdeklik leginkább? Több választ is megjelölhet. 

 Fizika 

 Kémia 

 Biológia 

 

 
7. ábra: 7) Mely tantárgyi szakkörök érdekelnek/érdeklik inkább? Több választ is megjelölhet. 

 

Ahogy azt a 6. kérdésnél is megfogalmaztuk, a szakkörök tantervének kidolgozásához szükség 

volt a célcsoport természettudományi tárgyak iránti érdeklődésének megismerése. A fenti 7. ábrán is 

látható, hogy a válaszadók első helyen a fizikát (54 db), második helyen a biológiát (49 db), harmadik 

helyen pedig a kémiát (44 db) jelölték meg érdeklődésük tárgyául. Ennek eredményeképpen az első 

évben, amikor tanulóink birtokba vehetik a természettudományi laborokat is, fizikai szakkört fogunk 

indítani pilot-jelleggel, ahogy a non-formális és informális tanulási módszereket alkalmazva, az élmény 

alapú tanulás technikájával kívánjuk a tanulók ismereteit bővíteni. Hosszú távon abban bízunk, hogy a 

szakkörök olyan pozitív élményeket nyújtanak diákjaink számára, melyek hozzájárulhatnak akár 

továbbtanulási terveik elmélyítéséhez még azoknál a tanulóknál is, akiket a lemorzsolódás veszélye 

fenyeget (pl. a fizika szakkörön megtapasztaltak miatt nagyobb kedvvel jelentkezik villanyszerelő 

tanulónak, hiszen érzi magában az affinitást az adott szakma elsajátítása iránt). Ezáltal hosszú távon 

csökkenhet az iskolaelhagyók száma, mely hozzájárul az EFOP projektünkben is megfogalmazott céljaink 

eléréséhez. 

 

A Megvalósíthatósági tanulmányunkban ezt a célt tűztük ki magunk elé, melyet jelen záró 

tanulmány is alátámaszt és ezáltal a megvalósíthatóságát is megalapozza: „A természettudományi 

laborokban szakköröket is kívánunk tartani, továbbá a non-formális tanulási módszerek alkalmazásával 
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többfajta délutáni szabadidős programot kínálhatunk majd tanulóinknak. Hosszú távú célunk, hogy az 

általunk oktatott diákok közül kerüljenek ki olyanok, akik később a kutatás-fejlesztés területén 

helyezkednek el, hiszen már gyermekként megszeretik ezeket a tudományterületeket, melyeket későbbi 

felnőtt életükben készség szinten fognak tudni hasznosítani. (…) Az épületen belül található laborok 

(fizika, kémia, biológia) azonban csak külön engedéllyel lesznek látogathatók, a tervezés során is 

gondoskodtunk arról, hogy azokat külön is meg lehessen közelíteni, így a tornatermet látogatók nem 

jutnak be a nagyobb technikai felszereltséggel rendelkező laborokba, mert az érték- és személyi védelem 

nagyon fontos számunkra. Amennyiben azonban településünkön kerül megrendezésre olyan tanulmányi 

verseny, melyhez szükséges a laborok használata, akkor azokat szívesen rendelkezésükre bocsátjuk a 

diákoknak és tanároknak a saját pedagógusaink felügyelete mellett.” 
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8. KÉRDÉS 
 

8) Az építkezés alatt volt-e számodra / az Ön számára valamilyen zavaró tényező? 

 Nem tapasztaltam 

 Igen, mégpedig 

o zaj 

o por 

o parkolóhely hiánya 

o egyéb 

 

 
8. ábra: 8) Az építkezés alatt volt-e számodra / az Ön számára valamilyen zavaró tényező? 

 

A válaszadóknak mindössze az ötöde (20%-a) válaszolta, hogy nem tapasztalt az építkezéssel járó 

zavaró tényezőt. A maradék 80% egyértelműen kinyilvánította, hogy az építkezés zavaró tényezőkkel járt, 

úgy mint a zaj (39%), por (26%), parkolóhely hiánya (14%) és egyéb tényezők (1%). Természetesen egy 

építkezés minden esetben jár kellemetlenségekkel, azonban a fenntartó, az iskola és a kivitelező végig 

arra törekedett, hogy az oktatás – amennyiben az jelenléti oktatás keretében zajlott – zavartalan módon 

folyhasson, így a hangosabb munkálatokat a tanórák megzavarása nélkül folytatták le. Éppen emiatt a 

kivitelező a munkálatokat az éppen aktuális járványügyi szabályok figyelembe vétele mellett is elvégezte, 

hiszen az otthoni oktatást nem zavarta, a munkálatok a megfelelő ütemben, a tervezetthez igazítottan 

haladhattak. 

 

A válaszokból is jól látszik azonban, hogy a későbbiekben esetleg több parkolóhelyet kell 

teremtenünk az iskola körül (ez már nem képezi jelen projekt részét, de a későbbi fejlesztési lehetőségek 

feltérképezéséhez hozzájárult), mivel a motorizáció hatására egyre többen járnak autóval, így közelítik 

meg az iskola területét. 
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9. KÉRDÉS 
 

9) Kérlek, pontozd / Kérem, pontozza 1-től 4-ig, hogy mennyire szükséges a tornaterem és 

természettudományi laborok felépítésének projektje itt a kétegyházi iskolában? 

1: legkevésbé, 4: nagyon. 

 1: egyáltalán nem tartom szükségesnek 

 2: inkább nem tartom szükségesnek 

 3: fontos volt az építkezés és a projekt 

 4: nagyon fontos volt az építkezés és a projekt 

 

 
9. ábra: 9) Kérlek, pontozd / Kérem, pontozza 1-től 4-ig, hogy mennyire szükséges a tornaterem és 

természettudományi laborok felépítésének projektje itt a kétegyházi iskolában? 

 

A kérdőív kidolgozásakor szándékosan teremtettük meg az erre a kérdésre adható páros számú 

pontozási lehetőséget, így a válaszadók nem tudtak középre helyezkedni, és ezáltal semleges választ 

adni, hiszen az 1-4 skálán valamelyik irányba választaniuk kellett.  

 

A 9. ábrán is egyértelműen látszik, hogy a válaszadók többsége (fontos: 24 db; nagyon fontos: 76 

db) fontosnak vagy nagyon fontosnak tartotta a projekt megvalósítását, hiszen ők is felismerték, hogy az 

iskola eddig nem rendelkezett minden olyan infrastrukturális eszközzel, mely egy XXI. századi oktatási 

intézmény számára megfelelő lenne a sport és természettudományok oktatásához. Bár egy építkezés a 

diákok és hozzátartozóik számára egyaránt kellemetlenségekkel járhat (erre utalt a 8. kérdés is), a hosszú 

távú hatás és a várható pozitív eredmény mégis felülírta ezeket a negatív érzéseket. 
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10. KÉRDÉS 
 

10) Egyéb vélemény az építkezéshez, a leendő funkcióhoz kapcsolódóan: 

 

villanyszerelést is lehetne később tanítani 

köszönjük! 

Fontos a tapasztalat alapú tanulás, emprikus tapasztalás a kísérletek segítségével. 

Focit nézhetünk is? 

Valamilyen keleti küzdősportra járnék 

Zumbára járnék 

Néptáncot szeretnék. 

Lesz NB1 is itt? Foci! 

Kell egy tornaterem, ez már nem állapot! Mikor vehetjük birtokba? 

Végre lesz labr, megfelelő sportterem. 

Kísérletezhetünk? Alig várom! 

Parkolóhely alig volt, nem értem minek ide ekkora épület. 

Balett lesz? Tényleg? 

Szeretem a fizikát, kémiát, biológiát, kísérletezni szeretnék. 

Olyan jó lenne sportolni! 

Táncolni szeretnék, gyerekeimet táncra járatnám. 

Aerobic jó lenne a suliban. 

Labdajátékokat szeretem. 

Kosarazni szeretnék. 

Kézilabdázni szeretnék. 

Jó lenne télen is focizni, kosarazni. 

Semmi szükség nem volt erre, mivel az összes pénzt ellopták!!!! 
 

10. ábra: 10) Egyéb vélemény az építkezéshez, a leendő funkcióhoz kapcsolódóan 

 

A bemeneti Szükségletfelmérésben szabad szavas válaszra nem volt lehetőség, de a záró 

tanulmányhoz már biztosítani szerettük volna, hogy válaszadóinknak ezt a lehetőséget is 

megteremthessük. A kérdezőbiztosoknak köszönhetően a válaszok relevánsak és értelmezhetőek lettek, 

bár mindössze 22 esetben tudtak valós szöveges választ megjelölni, ennyi esetben egyeztek bele a 

válaszadók, hogy azokat rögzítsük. Az összes válasz megjelenítésre került a 10. ábrán / táblázatban, mert 

fontosnak tartjuk a teljes transzparenciát, minden válasz megismerhetőségét. 

 

Összességében a válaszadók jó ötleteket, vagy inkább kérdéseket tettek fel a pályázattal 

kapcsolatban. Főként a sportfoglalkozásokra reagáltak, ehhez a kérdéshez írták be a kérdezőbiztosok az 

egyéb sportágaknál megnevezett sportokat is. Ritkább esetben reagáltak szóban a természettudományi 

laborokra, továbbá az építés mikrokörnyezetre gyakorolt hatásaira vonatkozóan. 

 

A válaszadók között elenyésző esetben jelentek meg a projekt teljes ellenzői, ők markánsan 

megfogalmazták ellenvéleményüket, mely sokszor nem is a projektre irányult, inkább érezhetően 
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személyes indíttatásból eredt a kérdezőbiztosok elmondása szerint. Ettől függetlenül válaszaikat szintén 

lejegyezték, hiszen így tudunk hiteles, valós képet mutatni a kérdőíves felmérés során a projektről. 

 

Mivel a kérdezőbiztosok csak a kérdőív elején található rövid összefoglalót mondták el a 

projektről, így a válaszadók számára további információval nem szolgálhattak, kérdéseikre válaszokat 

nem adhattak. Ebben az esetben az iskola vezetéséhez, továbbá a fenntartóhoz irányították az 

érdeklődőket. További kiegészítő információk adására nem kaptak felhatalmazást a kérdezőbiztosok, de 

azt minden esetben elmondták, hogy a kérdőíves felmérés eredményének összefoglalója 

megismerhetővé válik a válaszadók számára a projekt számára létrehozott weboldalon vagy aloldalon, 

melyet a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint a projekt Kedvezményezettje kezel, 

valamint a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda honlapjának projekthez kapcsolódó 

aloldalán egyaránt. 
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ÖSSZEGZÉS 
 

Az EFOP-4.1.5-16 pályázati felhívás átfogó célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és 

hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. Részcélok: 

 A helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, 

korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, illetve a mindennapos testnevelés 

infrastrukturális feltételeinek megteremtése. 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében 

meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének 

támogatása. 

 A mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, az EMMI 

rendeletben meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, eszközök beszerzése. 

 

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény tükrében nagy hangsúlyt  fektet  a testnevelés és más iskolai sporttevékenységek 

szervezésére, megvalósítására. A törvény céljának, egy egészségesebb társadalom megteremtésének 

megvalósításaként 2012. szeptember 1-től felmenő rendszerben kötelezően lett bevezetve 

intézményünkben is heti öt testnevelés óra. Ez komoly szervezési feladatok elé állította iskolánkat. A 

szükséges időkeret megteremtése, szakmai ellátottság, valamint tárgyi feltételek biztosítása - sok 

esetben – már-már megoldhatatlannak tűnő kihívások elé állították az iskola vezetését és pedagógusait. 

A törvény által előírt testnevelés órák számának növekedése tanulóink számára nem okozott gondot, s a 

szülők is nagy örömmel fogadták az új köznevelési törvény ezen paragrafusát. Szakmai területen alsós 

tanítók vették át kisebbeknél a mindennapos testnevelés tanítását, felsőben a szaktanár kolléga 

igazgatóhelyettesi munkaköre mellett heti húsz órában tanítja a gyerekeket. A tanulók mindennapi 

testedzéséhez szükséges helyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, valamint a kötelező iskolai sportkör 

(iskolánkban a törvény által előírt minimum négy évfolyam van és annak keretén belül évfolyamonként 

egy-egy osztály működik: 2011. évi CXC. törvény 27§ 13. cikkely) működtetése azonban – mint ahogy már 

a fentiekben is utaltunk rá - ma is csak részben megoldott. Ezek azok az indokok, ami miatt nagy 

szükségünk volt a tornateremre, melynek megvalósítására az EFOP pályázatból nyertünk el 414 millió 

forintnyi forrást. 

 

Jelen EFOP-4.1.5-16-2017-00100 azonosítószámú projekt nem kizárólag a mindennapos 

testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtésére irányul, mivel a beruházás részét képezik a 

természettudományi laborok kialakítása is, a kapcsolódó eszközök beszerzése, továbbá ezek 

mindennapos használata az intézmény pedagógiai programjának és tantervének megfelelően. Ehhez 

pedig szükségesnek tartottuk jelen felmérés, kimutatás, tanulmány elkészítését, hogy az érintett 

célcsoport igényeit, például szakkörök tervezését, a helyiségek kihasználtságát, valamint időbeli 

ütemezését megismerhessük.  A projektünk egyik fő célja volt, hogy csökkentsük a végzettség nélküli 

iskolaelhagyók számát. Ehhez a természettudományi laborok jelentenek majd segítséget, hiszen ha 

modern körülmények között felkeltjük az érdeklődésüket a tanulóknak a fizika, biológia vagy kémia iránt, 

akkor nagyobb eséllyel mennek a továbbtanulás útján. 
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A kiértékelő záró tanulmány a korábban elkészített Szükségletfelmérésre, valamint a 

Megvalósíthatósági Tanulmányra egyaránt reflektál, az előzetes felmérések eredményét figyelembe véve 

a záráskori eredményeket mutattuk be, mely így hozzájárul ahhoz, hogy a felépített tornaterem és labor 

helyiségek funkcionalitása megfelelően megjelenítésre kerülhessen a Pedagógiai Programban és a 

tanmenetekben egyaránt. 

Jelen kiértékelő záró tanulmány megállapításai hozzájárulnak ahhoz, hogy a későbbiekben az 

EMMI által megjelölt elvárásoknak és tanulóink egyéni igényeinek is egyaránt megfeleljünk, ezáltal az 

iskolai oktatás magasabb színvonalon valósulhasson meg. 

 

A természettudományi laborokban a záró tanulmány eredményeit is figyelembe véve 

szakköröket is kívánunk tartani, továbbá a non-formális tanulási módszerek alkalmazásával többfajta 

délutáni szabadidős programot kínálhatunk majd tanulóinknak. Hosszú távú célunk, hogy az általunk 

oktatott diákok közül kerüljenek ki olyanok, akik később – Magyarország Kormánya által 

nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos fejlesztési területként definiált - a kutatás-fejlesztés 

területén helyezkednek el, hiszen már gyermekként megszeretik ezeket a tudományterületeket, 

melyeket későbbi felnőtt életükben készség szinten fognak tudni hasznosítani. 

 

Bízunk abban, hogy a záró tanulmány megállapításait alapul véve kidolgozásra kerülő délutáni 

foglalkozások valóban nagy érdeklődésre fognak szert tenni, tanulóink szívesen részt vesznek majd a 

közös sportfoglalkozásokon és természettudományi szakkörökön egyaránt. Összességben az EFOP-4.1.5-

16-2017-00100 projekt így válik egy fenntartható és releváns projektté, hiszen nem csak az infrastruktúra 

fejlesztés, hanem a kapcsolódó humán erőforrás fejlesztés is megvalósul. 
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MELLÉKLET 1. – MINTA KÉRDŐÍV 
----- MINTA KÉRDŐÍV ----- 

Tisztelt Kitöltő! 

 

Iskolánk a 2017/2018-as tanévtől a mai napig az EFOP-4.1.5-16-2017-00100 azonosítószámú „A 

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda fejlesztése” című pályázaton vett részt, 

melynek eredményeképpen az iskola egy saját tornateremmel, továbbá természettudományi laborokkal 

gazdagodott. Kérjük, szíveskedjen anonim módon kitölteni az alábbi kérdőívet. Köszönjük, hogy segíti 

ezzel munkánkat! 

 

1) A Te / az Ön életkora 

 6-18 év közötti 

 18 év feletti 

 

2) Te / Ön 

 az iskola tanulója 

 az iskolában tanuló diák hozzátartozója 

 az iskola dolgozója 

 külsős 

 

3) Te / Ön melyik település élsz / él? 

 Kétegyháza 

 Gyula 

 Lőkösháza 

 Medgyesegyháza 

 Elek 

 egyéb 

 

4) Járnál-e / járatná-e gyermekét az iskolai sportrendezvényekre (amennyiben a 

tömegrendezvények engedélyezetté válnak)? 

 Igen 

 Nem 

 

5) Elsősorban mely sportágak érdekelnek / érdeklik, melyet szívesen folytatnál / folytatna itt az 

új tornateremben? 

 Kézilabda 

 Kosárlabda 

 Foci 

 Ritmikus gimnasztika 

 Aerobic 

 Balett 

 Egyéb  
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6) Az új épületben természettudományi labor is helyet kapott. Lenne-e kedved / gyermekének 

kedve részt venni fizika, kémia vagy biológia szakkörön, ahol főként a kísérletezés kapja a 

főszerepet? 

 Igen 

 Nem 

 

7) Mely tantárgyi szakkörök érdekelnek / érdeklik leginkább? Több választ is megjelölhet. 

 Fizika 

 Kémia 

 Biológia 

 

8) Az építkezés alatt volt-e számodra / az Ön számára valamilyen zavaró tényező? 

 Nem tapasztaltam 

 Igen, mégpedig 

o zaj 

o por 

o parkolóhely hiánya 

o egyéb 

 

9) Kérlek, pontozd / Kérem, pontozza 1-től 4-ig, hogy mennyire szükséges a tornaterem és 

természettudományi laborok felépítésének projektje itt a kétegyházi iskolában? 1: legkevésbé, 

4: nagyon. 

 1: egyáltalán nem tartom szükségesnek 

 2: inkább nem tartom szükségesnek 

 3: fontos volt az építkezés és a projekt 

 4: nagyon fontos volt az építkezés és a projekt 

 

10) Egyéb vélemény az építkezéshez, a leendő funkcióhoz kapcsolódóan: 

 

………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..……………………

…..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………

………..………………… 

 

 

Köszönjük válaszait! 
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MELLÉKLET 2. – KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁBLÁZAT 
 

Excel formátumban (Kerdoiv_ertekelese.xlsx) csatolásra került a kérdőívre adott válaszok táblázatban 

megjelenített értékei, mely jelen záró tanulmány mellékletét képezi. 


