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Technikai segédlet 

az attitűdkutatás kérdőívének kitöltéséhez 

Az alábbiakban foglaltuk össze a kérdőív kitöltéséhez szükséges információkat. 

A kérdőív háromféle típuskérdést tartalmaz:  

• egyszerű tesztkérdés, a lehetséges válaszok felsorolásával (egy vagy egyszerre több válasz megadásának 
lehetőségével); 

• olyan kérdés, ahol különböző skálán (legtöbbször iskolai osztályozással, ritkábban, a gyakoriságot jelölve, 
néha tízfokú skála használatával) kell megítélnie, hogy mennyire ért egyet az adott állítással, vagy mennyire 
jellemző az Önre;  

• olyan kérdés, ahol a megadott válaszokat fontosságuk, jelentőségük alapján szükséges rangsorolni.  

A legtöbb válasz esetében lehetősége van megadni olyan („Egyéb”) kategóriát, amelyet az előre meg-
adott válaszok nem tartalmaznak.  

Néhány kérdés esetében (bizonyos válasz megjelölésekor) további kérdések ugranak fel a főkérdés 
alatt – kérjük, ezeket is szíveskedjen figyelembe venni. 

Az egyik kérdésben egy videórészlet megtekintése után kell válaszolnia, amelyet csak hangszóróval 
ellátott számítógépen tud meghallgatni. 

Az adott oldal alján – a kérdések teljeskörű megválaszolása után – a „Következő” gombra kattintva 
léphet tovább a következő oldalra.  

A kérdőív kitöltése megszakítható a bal alsó sarokban található „Később visszatérek” gomb megnyo-
másával. Ebben az esetben a jelszó és az e-mail cím megadása után egy e-mailt fog kapni a megadott 
címre, amely tartalmazza a későbbi folytatáshoz szükséges linket. Kérjük pontosan adják meg az e-
mail címet, mert a megadott e-mail címet a rendszer nem tárolja, kizárólag arra használja, hogy a 
későbbi kitöltéshez szükséges azonnali levelet küldjön, ez alapján a válaszadó azonosítására, vissza-
követésére nincs lehetőség, így a későbbiekben nem tud visszatérni az félbehagyott űrlaphoz, azt újra 
kell kezdenie. 

A kérdőív végén válaszait a „Kérdőív befejezése és küldése” gomb megnyomásával véglegesítheti. 

A kérdőív kitöltése mintegy 30–35 percet vesz igénybe.  

A kérdőív kitöltése anonim, az Ön válaszai egyénileg nem beazonosíthatók, ezeket (országosan rep-
rezentatív) statisztikai adatfeldolgozáshoz használjuk. 

A kérdésekre adott válaszai egy országos helyzetkép kialakításához járulnak hozzá.  

Köszönjük, hogy válaszaival hozzájárul a digitális pedagógiai fejlesztések célzottabb megvalósításá-
hoz! 

A kérdőív kitöltése során felmerülő kérdéseit, véleményét az 
attitudkutatas@dpmk.hu e-mail címre várjuk. 

Budapest, 2018. május 7. 

 

Köszönjük együttműködését! 


