Tanulás iránti motiváció felmérése I. célterülethez
(kérdőív)

Sorszám

Állítások

1.

Ha tanulok, az lebeg a szemem előtt, hogy így juthatok
magasabb pozícióba (álláshoz, jobb munkahelyhez…).

2.

Ha elkezdek egy feladaton dolgozni, semmi nem tud
kizökkenteni belőle.

3.

Csak azt szoktam megtanulni, ami érdekel.

4.

Célom a továbbtanulás, ezért alaposan tanulok.

5.

Ha rossz eredményt érek el, szégyenkezem a családom és a
társaim előtt.

6.

Ha nem ez lenne előttem az egyetlen lehetőség, nem tanulnék.

7.

Magamtól is utánanézek a dolgoknak, hogy a kérdéseimre
választ kapjak.

8.

Érdemes jól tanulni, mert új munkahelyi lehetőség lesz érte a
jutalom.

9.

Néha úgy elmerülök a tanulásban, hogy elfelejtkezem minden
másról.

10.

Ha valami érdekeset találok a tananyagban, sokszor
hozzáolvasok – pedig nem lenne kötelező.

11.

Az eredmény a tudásom mércéje, ezért igyekszem minél
jobban teljesíteni, tesztekben minél több %-ot elérni.

12.

Több időt fordítok a tanulásra, ha úgy érzem, hogy társaim
többet tudnak.

13.

Szeretem, ha megdicsérnek azért, mert tanulok.

14.

Ha arra gondolok, hogy több tanulással jobb lehetőségeket
érek el, szorgalmasabban tanulok.

15.

Az unalmasabb anyagokat is megtanulom, mert nem mindegy,
milyen eredményem lesz.

16.

Ha jó eredményt érek el, sokan elismerően beszélnek róla –
ezt szeretem.

17.

Attól félek, hogy nem tudok a családom elvárásainak
megfelelni.

18.

Annyira tudom a figyelmem összpontosítani a tanulásra, hogy
semmi sem tud megzavarni.

19.

Szeretek a dolgok mélyére ásni.

20.

Bánt, hogy mit gondolnak rólam a társaim, ha rosszul
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teljesítek.
21.

Ha többet tudok, jobban érvényesülhetek.

22.

Ha nem kapnék elismerést az eredményeimért, nem lenne
olyan izgalmas számomra a tanulás.

23.

Élvezem, ha egy bonyolult feladatot önállóan meg tudok
oldani.

24.

Ha egy problémát akarok megoldani, semmi sem tud
eltéríteni.

25.

Csalódnak bennem otthon, ha rossz eredményt érek el.

26.

Az növeli a tanulási kedvemet, ha munkatársaim
(környezetem) elismernek.

27.

A nagyobb tudás biztosítja, hogy később még komolyabb
tudás birtokába juthassak.

28.

A jó eredményt otthon nagy elismeréssel fogadják.

29.

Az eredményes tanulás a legfontosabb a számomra.

30.

Nagyon kitartóan szoktam tanulni.

Értékelés:
Kedves Hallgató! Most összegezze válaszait!
Válassza ki azoknak az állításoknak a sorszámát, amelyek jellemzők Önre.
A sorszámokat keresse meg az alábbi értékelő listán és karikázza be.
Amelyik címszónál (jellemzőnél) a legtöbb bekarikázást tette, az ad Önnek a legtöbb
indíttatást a tanuláshoz. (Természetesen az is jellemzi az Ön tanulási motivációját, amelyiknél
még sok igen jelölést tett.)
Értékelő lista:
Továbbtanulás: 1, 4, 14, 21, 27.
Érdeklődés: 3, 7, 10, 19, 23.
Kitartás: 2, 9, 18, 24, 30.
Eredmények (magas pontszám): 6, 11, 15, 22, 29.
Társas pozíció: 5, 12, 13, 20, 26.
Jutalom a családban, környezetben: 8, 16, 17, 25, 28.
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