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Tisztelt Szülő! 

  

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi 

Kutatóközpontjában működő „Lendület” RECENS Kutatócsoport nevében 

fordulunk Önhöz a következő kéréssel. Megtisztelőnek éreznénk, ha 

hozzájárulna gyermeke részvételéhez egy, a továbbiakban 3 kérdőíves 

lekérdezésből álló kutatásban. A kutatást az ország számos általános iskolájában 

végezzük, többek között az Önök gyermekének iskolájában is. A kutatás során a 

diákok véleményére vagyunk kíváncsiak. A kérdőív kitöltése tabletek 

segítségével az iskolában, tanórán történik, a kitöltés során így gyermekük 

játékosan ismerkedhet meg egy ilyen eszköz használatával. A kitöltéshez 

szükséges tableteket kutatócsoportunk biztosítja. A kutatásról bővebben az 

alábbi linken olvashat: http://recens.tk.mta.hu. 

A kérdőív semmi olyan információt nem tartalmaz, amelynek révén 

azonosítani lehetne a diákokat. A tanulók válaszait teljes mértékig bizalmasan 

kezeljük, kizárólag tudományos, kutatási célokra használjuk fel. A kérdőív 

teljes egészében megtekinthető az iskolaigazgatónál. Kutatásunk szempontjából 

rendkívüli fontosságú, hogy az osztályból minél többen részt vegyenek a 

lekérdezésben, mert ezzel tudjuk biztosítani, hogy teljes képet kapjunk az iskolai 

osztály struktúrájának a dinamikájáról.  

Kérjük, töltse ki az alábbi nyilatkozatot, és küldje vissza az osztályfőnöknek. 

Együttműködését köszönjük! 

 

Nyilatkozat 

  
Az MTA TK „Lendület” RECENS Kutatócsoport által végzett kérdőíves 

kutatásban gyermekem részvételéhez és a válaszok, valamint az év végi 

jegyek és kompetenciaeredmények összekapcsolásához, majd névtelen, 

kizárólag kutatási célra történő felhasználásához 

 

⎕ HOZZÁJÁRULOK 

⎕ NEM JÁRULOK HOZZÁ 
 

Gyermekem neve: 
…………………………………… 

…………………………………… 
Szülő (gondviselő) aláírása 

Kedves Tanuló! 

  

A Magyar Tudományos Akadémián működő RECENS Kutatócsoport 

2014 tavaszán ismét kérdőíves kutatást végez osztályodban. A kutatásról 

bővebben az alábbi linken olvashatsz (http://recens.tk.mta.hu). 

 

Ahogy ősszel is, a kérdőívek kitöltése tabletek segítségével az iskolában, 

tanórán történik.  

 

A kérdőív nem teszt – nem kell rá előzetesen felkészülni, nincsenek jó és 

rossz válaszok, a véleményedre vagyunk kíváncsiak. 

 

A kérdőív névtelen - nem tartalmazza a nevedet és semmi olyan 

információt, ami alapján azonosítani lehetne Téged. 

 

A kérdőív kitöltése önkéntes - ha bármelyik kérdésre nem akarsz 

válaszolni, üresen hagyhatod.  

 

Válaszaidat teljes mértékig bizalmasan kezeljük, kizárólag 

tudományos, kutatási célokra használjuk fel.  
 

Kutatásunk szempontjából rendkívüli fontosságú, hogy az osztályból minél 

többen részt vegyetek a kutatásban.  
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