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MÉRÉSI ÚTMUTATÓ A PEDAGÓGUSI KÉRD ŐÍVEKHEZ 

2–10. évfolyam 
 

Kedves Kollégák! 
 

Arra kérjük Önöket, hogy az online kérdőívünk kitöltésével segítsék kutatásunkat, melynek célja a 
diákok tanulási motivációjának a vizsgálata. A kérdőív kitöltését elsősorban az osztályfőnököktől várjuk, de 
bármely másik pedagógus is kitöltheti, aki jól ismeri az adott gyermeket. Fontos számunkra az Önök 
véleménye arról, hogy milyennek látják diákjaik motiváltságát a különböző tantárgyak és készségek 
(matematika, olvasás, természetismeret, rajz, ének, idegen nyelv, sport) kapcsán. Ennek érdekében egy 
kérdőívet kell kitölteniük számítógépen. A kérdőív állításokat tartalmaz, melyekről el kell dönteniük, hogy 
azok mennyire igazak az adott tanulóra. Valamennyi tanulóra vonatkozóan külön kérdőívet kell kitölteniük. 
Amennyiben a szaktantárgyakhoz kapcsolódóan nem tudják megítélni a tanulókat, kérjük, hogy hívják 
segítségül a diákokat tanító szakos kollégákat! 

A kérdőív ezen a linken érhető el: edia.hu/pedagogus. A kitöltéshez minden esetben az adott tanuló 
mérési azonosítójának beírásával kezdhet hozzá. Kérjük Önöket, hogy 2014. március 21-ig legyenek 
kedvesek kitölteni a kérdőívet! 
A munka megkezdése előtt: 

o Készítsék elő a tanulók mérési azonosítóit! 
o A számítógépen minden tanuló esetén külön-külön töltsék be és indítsák el a kérdőívet! Szükség 

esetén a monitorképet a Ctrl és [mínusz] billentyűk együttes megnyomásával kicsinyíthetik, a 
Ctrl és [plusz] billentyűkombinációval pedig növelhetik. 

o Kérjük, ügyeljenek arra, hogy helyesen írják be a tanulók mérési azonosítóit a kérdőív indító 
képernyőjén látható azonosító mezőbe! 

A kérdőívek kitöltése közben: 
o Kérjük, hogy minden kérdésre válaszoljanak a kitöltés során, még akkor is, ha esetleg 

bizonytalanok a válaszban! 
o Ha azt tapasztalják, hogy lassan tölti be a böngésző az oldalakat, a Ctrl és [R] billentyűk együttes 

lenyomásával frissíthetik a kapcsolatot. 
o Ha bármilyen ok miatt megszakad az internetkapcsolat, nem kell aggódniuk, mert a rendszer az 

addigi válaszokat elmenti, így a következő belépéskor ugyanott folytathatják a munkát. 
 
Köszönettel vesszük, ha a méréssel kapcsolatos észrevételeiket, tapasztalataikat megosztják velünk. 
Esetleges leveleiket erre a címre várjuk: iskola@edu.u-szeged.hu. Amennyiben a méréssel kapcsolatban 
valamilyen technikai gond merül fel, akkor a következő számokat hívhatják: 62/343-487, 544-628, 343-063.  
 
 

Köszönöm, hogy munkájukkal támogatják a kutatás megvalósítását! 
 
 

Szeged, 2014. február 21. 
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