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MÉRÉSI ÚTMUTATÓ 
a Tanárok véleménye a tanításról és az értékelésről kérdőív felvételéhez 

Kedves Kolléga! 

A kérdőív személyi jellemzők (nem, életkor, képzettség, iskolatípus) mellett a nemzetközi kutatásokban 

(PISA, TIMSS, OECD TALIS) használt mérőeszközökből adoptált blokkokat tartalmaz a rendszerszintű 

mérésekről, a tanári szerepfelfogásról, a tanórai eseményekről. De arra is kíváncsiak vagyunk, hogy Ön 

szerint mennyire fontos tanítványainak az egyes tantárgyak tanulása, mennyire kedvelik az egyes tan- 

tárgyakat. 

Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat. 

Kérjük, a kitöltés megkezdése előtt olvassa végig ezt az útmutatót! 

A kérdőív kitöltésének időszaka: 2017. március 20. – április 30. 

A kérdőív kitöltéshez átlagosan 20-25 percre van szükség. A kitöltés menete megszakítható. A kép- 

ernyő tetején narancssárga sáv mutatja, hogy hol tart a kitöltésben. Amennyiben Ön nem minden, a 

kérdőívben szereplő kérdést kap meg, a narancssárga sáv nem fog a képernyő végéig futni. 

A mérés lebonyolítása során az Ön teendői: 

 Lépjen be az adatfelvételi felületre az alábbi linken: edia.hu/tanarokrovid 

 Indítsa el a kérdőívet kollégájától, a program iskolai kapcsolattartójától kapott azonosító begé- 

pelésével. 

 Állítsa be az Önnek leginkább megfelelő képernyőfelbontást! Ezt a Ctrl billentyűt lenyomva 

tartva az egér görgető gombjának mozgatásával tudja megtenni. 

 A kérdőív elején vannak olyan oldalak (pl. milyen intézményi szinten és évfolyamon, milyen 

tantárgyakat tanít), ahonnét csak akkor tud továbblépni, ha megadta a választ. Erre azért van 

szükség, mert a válaszának megfelelően kapja majd a további kérdéseket. 

 Azt kérjük Öntől, hogy olvassa el kérdéseket és értékelje az állításokat a megadott skálán. Fel- 

hívjuk a figyelmét, hogy nincsenek sem jó, sem rossz, sem elvárt válaszok. Nekünk az Ön 

véleménye számít. 

 Ha megszakad vagy Ön szakítja meg az internetkapcsolatot, és folytatni szeretné a kérdőív ki- 

töltését, lépjen be ismét a fenti linken az adatfelvételi felületre. Miután beírta az azonosítóját, 

ott folyatathatja válaszadást, ahol korábban abbahagyta. 

 A kérdőívben a Következő gombra kattintva tud előrehaladni. Felhívjuk a figyelmét, hogy 

visszafelé lépésre adatbiztonsági okokból nincs lehetőség. 

Kérjük, javaslataival, észrevételeivel segítse további munkánkat! Írja meg nekünk ötleteit, a kitöltés 

alatt tapasztalt nehézségeket! Erre a kérdőív végén lesz lehetősége. 

Amennyiben a méréssel kapcsolatban technikai problémája, kérdése van, kérjük, keresse Kállai Istvánt 

a 06-62-343-068-as telefonszámon vagy a termeszettudomany@edu.u-szeged.hu címen. 

Köszönjük, hogy válaszaival támogatja a program megvalósítását! 
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