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Melléklet “A diák komplex megismerése” eszközhöz 

Interjúvázlat 

 

Javaslat a diákkal folytatott beszélgetésen feltett kérdésekre   
 

 Megelőző tanulmányok: 

o Hová jártál mielőtt itt megkezdted tanulmányaidat? Mit tanultál ott? 

o Mikor fejezted be tanulmányaidat az előző iskolában? 

o Melyik tárgyakat találtad könnyűnek? Nevezz meg ezek közül 

maximum hármat! 

o Melyik tárgyakat találtad nehéznek? Nevezz meg ezek közül maximum 

hármat! 

o Milyen sikeres voltál a tanulmányaid során? Elégedett voltál az 

eredményeiddel? 

o Hány napot illetve órát hiányoztál az iskolából? Mennyi volt ezek közül 

igazolatlan mulasztás? Milyen okok miatt hiányoztál? 

o Véleményed szerint a hiányzás befolyásolta a tanulmányaidat? Ha 

igen, milyen módon? 

o Hogyan írnád le a tanáraidhoz fűződő viszonyodat? Milyen okok miatt 

alakult ez így? 

o Hogyan írnád le az osztálytársaidhoz fűződő viszonyodat? Milyen okok 

miatt alakult ez így 

o Volt bármilyen tanulási nehézséged? (írás, olvasás, beszéd, stb.) 

o Voltál magántanuló? 

o Szoktál beszélgetni szüleiddel vagy bárkivel a családodból a 

tanulmányaidról vagy/és az iskolai életedről? Kivel?  

 Munkatapasztalatok: 

o Volt állásod? Ha igen, mi volt a munkád? 

o Most dolgozol? Ha igen, mi a munkaköröd, és mennyit keresel? 

 Hobbi, szabadidő: 

o Mivel töltöd a szabadidődet? 

o Mik a kedvenc elfoglaltságaid?  

o Hány közeli barátod van? 
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o Milyen szabadidős tevékenységek azok, amelyeket szeretnéd, ha az 

iskolád biztosítana a számodra? 

 Lakás: 

o Kivel élsz?  

o Milyen messze laksz az iskolától? 

o Mennyi idő alatt érsz be az iskolába? Mikor indulsz, és mikor érsz 

haza?  

 Egészség: 

o Van olyan egészségügyi problémád, amit tekintetbe kell venned a 

pályaválasztás során is? Ha igen, mi az? 

o Reggelizel-e otthon, mielőtt elmész az iskolába? Étkezel napi 

háromszor megfelelően?  Van ételallergiád? 

 Jövőkép: 

o Milyen terveid vannak az iskola elvégzése után?  

o Milyennek képzeled az életedet mához egy évre? 

o Milyen erőfeszítéseket teszel azért, hogy valóra váljanak terveid, 

vágyaid?  

o Mi veszélyeztetheti a terveidet, vágyaidat? 

o Milyen fajta és kitől érkező segítségre van szükséged ahhoz, hogy 

megvalósíthasd a terveidet? 
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