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ÚTMUTATÓ 

A Természettudományos gondolkodás vizsgálata c. kutatási program  
mérési eredményeinek megtekintéséhez 

 

A Természettudományos gondolkodás vizsgálata c. program méréseinek eredményei megte-
kinthetők az erre a célra fejlesztett online visszajelentő felületen. Az útmutatóban az eredmé-
nyek megtekintésének lépései találhatók a belépéstől a letöltésig.  

Az eredmények letöltésében Kállai István segít a 06-62-343-068 telefonszámon vagy a  
longi@edu.u-szeged.hu  email címen. 

Az eredmények értelmezéséhez Bogárné Németh Mária áll rendelkezésükre a 06-62-544-354 
telefonszámon. 

1. lépés: Bejelentkezés 

Lépjen be a felületre az edia.edu.u-szeged.hu/ linken, és kattintson a Bejelentkezés-re (1. kép-
ernyőkép), majd felnyíló ablakban (2. képernyőkép) gépelje be a mérési azonosítók feltöltése-
kor használt azonosítót és jelszót. 

1. képernyőkép 

 

2 képernyőkép 
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2. lépés: Adatbázis-választás 

Válassza ki az adatbázist! Kattintson a legfelső sorban az Adatbázis választás menüpontra 
(3. képernyőkép), majd a felnyíló ablakban (4. képernyőkép) válassza ki a kivetkező adatbá-
zist: MTA-SZTE KKCS, természettudományos gondolkodás mérése, Szeged! 

Ekkor megjelennek azoknak a mérőeszközöknek az adatbázisai, amelyekkel az iskolájában 
mértek az eDia rendszerben. A 4. képernyőképen látható, hogy a mintaiskola több eDia felü-
leten lebonyolított mérésben is részt vett. 

3. képernyőkép 

 

4. képernyőkép  

 

3. lépés: Az iskola és az osztályok eredményeinek megtekintése 

Miután kiválasztotta az adatbázist, rákattintott a MTA-SZTE KKCS, természettudományos 
gondolkodás mérése, Szeged adatbázisra, kattintson a Visszajelentések menüre (5. képernyő-
kép), majd iskolája nevére (6. képernyőkép)!  

Ekkor megjelennek a monitoron az iskola osztályai és azok a teszteredmények 
(7. képernyőkép), melyeket megoldottak.  

A táblázat fejlécében levő jelölőkódok jelentése a táblázat alatt olvasható.  

Ide kattintson! 
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5. képernyőkép 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

6. képernyőkép 

 

7. képernyőkép 

 

Csillagváros Minta Menő Iskola (0123 Csillagváros, Tejút körút 122.) (011233/001) mintaiskola 

Csillagváros Minta Menő Iskola (0123 Csillagváros, Tejút körút 122.) (011233/001) 

Letöltés, pontosság beállítása 

Tesztek és résztesztjeik neve és azok jelölőkódja a táblázatban 

Kattintson ide, és megjelennek az osztály tanu-

lóinak teljesítményei. 
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BEÁLLÍTHATJA az eredmények pontosságát (0, 1, 2, 3 tizedesjegy), és LETÖLTHETI az 
eredményeket pdf formátumban. Ehhez kattintson a kiválasztott számjegyre, illetve a PDF –re 
a táblázat feletti sorban. 

Példa: Mint a 7. képernyőképen látható a minta iskolában megoldották mindkét 
tesztet. Az első oszlopban az Induktív gondolkodás teszt összteljesít-
ményei, az i02-i05 oszkopokban a résztesztek (az induktív gondolkodás 
részképességeinek) találhatók. Az r01 oszlop a Természettudományos 
gondolkodás műveletei teszt összeteljesítményeit, a másik négy a részteszt-
jeinek átlgait mutatja. 

Az eredmények értelmezésében fontos viszonyítási pont a teljes minta átlagteljesítménye 
(mindazoknak tanulónak az átlaga, akik megoldották a teszteket) a tanulók eredményeit tar-
talmazó táblázat végén található a régió eredménye és az ’Országos eredmény:’ sorokban. E 
két sor értékei ebben a vizsgálatban megegyezneka  településtípus eredménye azonban külön-

bözik. A programban ugyanis egy régió, a Dél-Alföld tanulói. Szeged város és a Szeged-

Csanádi Egyházmegye általános és középiskolái iskolái vesznek rész.   

4. lépés: A tanulók eredményeinek megtekintése 

Kattintson az osztály azonosító jelére (7. képernyőkép), és megjelenik az osztály tanulóinak 
teljesítménye (8 képernyőkép).  

A táblázat fejlécében levő jelölőkódok jelentése ezúttal is a táblázat alatt olvasható.  

Ugyanúgy, mint az osztályok, az iskola eredményeit mutató oldalon, itt is beállíthatja az 
eredmények pontosságát, és letöltheti azokat pdf formátumban. Ehhez a megfelelő számjegy-
re (0, 1, 2, 3 tizedesjegy), ill. PDF –re kell kattintania a táblázat feletti sorban.  

Ha egy további osztály tanulóinak adatait is szeretné megnézni, a böngésző visszalépés nyilá-
val (9. képernyőkép) tud visszatérni az osztályokhoz (7. képernyőképhez).  

8. és 9. képernyőkép 
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8. képernyőkép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

9. képernyőkép 

  

Tesztek és résztesztjeik neve és azok jelölőkódja a táblázatban 

Letöltés, pontosság beállítása 

Visszalépés az  
osztályokhoz 

Virágváros 1. sz. Általános Iskola (0159 Virágváros, Fő út 34.) (058456/001) 

A régió eredménye és az ’Or-

szágos eredmény:’ sorok átlagai 

megegyeznek, mert a program-

ban egy régió, a Dél-Alföld tanu-

lói vesznek részt. 


