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Kedves Kollégák! 

 
Arra kérjük Önöket, hogy legyenek segítségünkre a tanulóknak szóló online kérdőíveink kitöltésének megszervezésében és 
lebonyolításában! Kutatásunk célja a tanulási motiváció vizsgálata. A diákok különböző tantárgyak és készségek (matematika, 
olvasás, természetismeret, rajz, ének, idegen nyelv, sport) iránti motiváltságát mérjük fel, valamint adatokat gyűjtünk az 
énképükről, önértékelésükről. Felmérésünkben a tanulókról szüleik és osztályfőnökeik is kitöltenek egy-egy hasonló tartalmú 
kérdőívet. Jelen vizsgálatunk az első átfogó számítógépes hazai kutatás ebben a témában. 

Minden tanulónak három kérdőívet kell kitöltenie számítógépen. Amennyiben megoldható, egy alkalommal a diákok 
csak egy kérdőívet töltsenek ki! Ezért azt kérjük, hogy a kérdőívek kitöltéséhez lehetőleg három külön alkalmat biztosítsanak a 
gyermekeknek! Ezek a napok ne essenek egymástól nagyon messze, adott esetben egy tanítási nap különböző tanóráin is lehet a 
mérés. Szerencsés, ha két hét alatt mindhárom mérés megtörténik. Kérjük Önöket, hogy 2014. március 21-ig legyenek kedvesek a 
diákokkal kitöltetni a kérdőívet! 

A kérdőívekben állítások vannak, melyekről el kell dönteniük a diákoknak, hogy azok mennyire igazak saját magukra. Az 
első kérdőív elején egy példa szerepel, ami megmutatja nekik, hogy mi lesz a feladatuk. A kérdőívben szereplő mondatokat a 
tanulók el tudják olvasni a monitoron, és egyidejűleg hallani is fogják. Ezért kérjük, hogy minden tanuló számára biztosítsanak 
fülhallgatót ! A kérdőíveket úgy készítettük el, hogy azok már a második osztályos tanulók számára is érthetőek, kitölthetőek 
legyenek. A kitöltéshez kérdőívenként 10–20 perc szükséges. 
A kérdőívek elérhetősége: 

1. mérési alkalom: edia.hu/tanulo1 
2. mérési alkalom: edia.hu/tanulo2 
3. mérési alkalom: edia.hu/tanulo3 

A kérdőívek kitöltése előtt: 
• Legyenek kedvesek a termet előkészíteni a mérésre: a gépeket kapcsolják be, minden gépen töltsék be és indítsák el a 

kérdőívet! Szükség esetén a monitor képét a Ctrl és [mínusz] billentyűkombináció együttes lenyomásával kicsinyíthetik, a 
Ctrl és [plusz] billentyűkombinációval pedig növelhetik. 

• Készítsék elő a tanulók mérési azonosítóit, és osszák ezt ki a tanulóknak! 
• Ügyeljenek arra, hogy a tanulók helyesen írják be mérési azonosítójukat a kérdőív indító képernyőjén látható azonosító 

mezőbe! A hiányzó tanulók mérési azonosítóját más nem használhatja! 
A kérdőív kitöltésének megkezdése előtt: 
• Hívják fel a tanulók figyelmét az első kérdőív elején látható rövid ismertető videóra (példára)! Ha a tanulók nem értik a 

feladatot, akkor magyarázzák el nekik! Kérjük, számunkra is jelezzék, hogy mi okozott problémát a tanulóknak, ha volt ilyen! 
• Mondják el a tanulóknak, hogy minden kérdésre válaszoljanak a kitöltés során, ne ugorjanak át egyetlen mondatot sem! 
A kitöltés közben: 
• Kérjük, segítsék a tanulók munkáját, ha problémájuk merül fel a számítógép használatával kapcsolatban! 
• Amennyiben a tanulók nem értenek egy mondatot, akkor magyarázzák el nekik a jelentését, és ezt felénk is jelezzék!  
• Ha a tanulók azt tapasztalják, hogy lassan tölti be a böngésző az oldalakat, tájékoztassa őket arról, hogy a Ctrl és [R] 

billentyűkombináció együttes lenyomásával frissíthetik a kapcsolatot! 
• Ha bármilyen okból megszakad az internetkapcsolat, nem kell aggódniuk, mert a rendszer elmenti a tanulók addigi válaszait, 

és 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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