
KÉRDŐÍV 

Oktatási intézmények részére 

A kérdőív  a GREEN BIRD – „Green tourism Blended-learning training as an Innovative Route for 

developing Destinations” Európai Uniós pályázathoz készül előzetes országos felmérésként. A projekt 

célja egy Blended-learning oktatási anyag kialakítása a zöld turizmus/ökoturizmus területén. A 

projekt megvalósítás tervezett kezdete: 2015.szeptember 

Kérjük, segítsék az Ecocenter Közhasznú Alapítvány munkáját a kérdőív kitöltésével. 

 

Intézmény neve: 

Kitöltő személy neve, beosztása: 

Kapcsolattartó e-mail cím:  

 

1. Jelenleg van-e az intézményben ökoturisztikai képzés, szakirány, tantárgy? 

Ο  Igen van szakirány, melynek pontos megnevezése………………………………………………………………….. 

Ο  Igen van tantárgy, mely(ek) pontos megnevezése……………………………………………………………........ 

Ο  Igen, teljes képzést biztosítunk, melynek neve…………………………………………………………………………. 

Ο  Nem, jelenleg nincs öko/zöld turizmussal kapcsolatos képzésünk 

 

Amennyiben van ökoturisztikai képzésük, kérjük, töltsék ki az alábbi kérdést, amennyiben nem, 

kérjük ugorjanak az 3-ös kérdésre! 

 

2. Kérjük, mutassa be pár mondatban a képzést, fő céljait, fő tantárgyait és térjen ki arra is 

válaszában, hogy milyen gyakorisággal és létszámmal indítják a képzést. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Önök szerint szükséges-e ökoturisztikai képzést létrehozni Magyarországon? Válaszát kérjük, 

fejtse ki! 

Ο  Igen,mert……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο Nem, mert ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Az Önök által biztosított turisztikai képzésen milyen szakirányokat biztosítanak a hallgatóknak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



5. Az Alapítvány által fejleszteni kívánt tananyag érdekli az Önök oktatási intézményét? Szeretnének 

tájékoztatást kapni a projekt megvalósulásának szakaszairól, elért eredményeiről, végső 

tananyagról? 

   Ο  Igen, köszönjük, kérünk tájékoztatást, érdekes számunkra  a projekt 

   Ο  Nem, köszönjük, nem kérünk további információt a projektről. Kérjük, indokolja miért…………..... 

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

 

6. Szeretnének részt venni a tananyag tesztelésében és javaslatokat tenni a kialakított tananyaggal 

kapcsolatban ezzel is hozzájárulva, a tananyag tökéletesítéséhez? 

   Ο  Igen, szeretnénk részt venni a tananyag tesztelésében 

   Ο  Érdekel minket a részvétel, de kérjük, biztosítsanak bővebb információt előtte a projektről és 

tesztelési folyamatról. 

   Ο  Nem, köszönjük, nem szeretnénk részt venni a tananyag tesztelésében 

 

7. A véglegesített Green Bird képzési anyagot szeretnék-e bevonni az intézmény oktatási profiljába, 

ezzel is biztosítva a zöldturizmus képzések fejlesztését az országon belül? 

    Ο  Igen, szeretnénk bevonni a Green Bird  

    Ο Igen, érdekes számunkra  a lehetőség, kérjük küldjenek bővebb tájékoztatást  

    Ο  Nem szeretnénk semmilyen formában bevonni a Green Bird képzési anyagot bevonni 

intézményünkbe. Kérjük, indokolja miért………………………………………………………………………………………. 

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

 

 

 

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! 


