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Budapest 2017. április 24.
Tárgy: Felkérés tudományos
kutatásban való részvételre

Tisztelt Iskolaigazgató!

A területi tankerületi igazgató bizonyára már felvette Önökkel a kapcsolatot, és tájékoztatta
Önöket arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóintézetének
„Lendület” RECNS Kutatócsoportja egy tudományos kutatást tervez indítani 2017.
szeptemberétől általános iskolák körében. A kutatás első hulláma 2017. szeptember 1. és
december 31. között történik, és az általános iskolák harmadiktól nyolcadik évfolyamai vesznek
részt benne.
Az általunk tervezett kutatást a Klebersberg Központ legfelsőbb szintű vezetősége támogatja.
Hasonlóképpen támogatja a kutatást az Önök területileg illetékes tankerülete és a Magyar
Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóintézetének vezetősége.
A kutatásban való részvétel önkéntes. Jelen levelünkben arra szeretnénk kérni az Ön által vezetett
iskolát, hogy vegyenek részt a kutatásban.
Amennyiben részt kívánnak venni a kutatásban, kérem, küldjék vissza számunkra az alábbi
szándéknyilatkozatot. Ennek visszaérkezését követően a Magyar Tudományos Akadémia
Társadalomtudományi Kutatóintézete Professzor Dr. Rudas Tamás főigazgató aláírásával,
valamint az intézet „Lendület” RECNS Kutatócsoportjának vezetője, Dr. Takács Károly
aláírásával egy együttműködési nyilatkozatot küldünk iskolájuknak. Ez igazolja majd, hogy az
iskola a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóintézetének együttműködő
partnere a kutatásban. Az együttműködési nyilatkozatot iskolájuk később használhatja
referenciának.
Iskolájuktól a kutatás ideje alatt a következő területeken kérjük az együttműködést:
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1. Kérjük, hogy 2017. májusában küldjék meg nekünk a 2. és 7. évfolyamon iskolájukban
tanuló diákok nevét, osztályok szerinti bontásban. Kérjük, jelöljék külön azokat a
diákokat, akikről már tudják, hogy a következő tanévet nem az Önök iskolájában fogják
megkezdeni. Szintén kérjük, hogy a névsorhoz írják hozzá azoknak a diákoknak a nevét,
akikről már tudják, hogy a 2017/18-as tanévet az Önök iskolájában fogják megkezdeni.
2. 2017. májusában az idei évben 2. és 7. évfolyamok osztályfőnökeivel egy kérdőívet
szeretnénk felvenni arról, hogy hogyan ültetik a diákokat az osztályokban. Kérjük, hogy
ennek a kérdőívnek a kitöltését tegyék lehetővé iskolájukban.
3. 2017. szeptember 1. és november 30. között szeretnénk megkérni Önöket arra, hogy a
diákokat az osztályon belül egy általunk meghatározott ültetési mód szerint helyezzék el.
Ehhez 2017. augusztusának utolsó napjaiban elküldjük Önöknek az általunk javasolt
ültetési rendet. Az ültetési rend azt határozza meg, hogy melyik diák melyik osztálytársa
mellett üljön. Az ültetési rendtől indokolt esetben el lehet térni, ez esetben azonban
kérjük, hogy az változtatást jelezzék felénk.
4. 2017. decemberében kérjük küldjék meg nekünk a diákok év eleje óta megszerzett iskolai
osztályzatait matematikából, illetve magyar nyelv és irodalom tantárgyakból (alsóbb
évfolyamoknál olvasás). Amennyiben az osztályzat egy felmérés vagy dolgozat
eredményeként született a diákok által elért eredményt százalékos formában is adják majd
meg.
5. A teljes kutatási idő alatt kérjük Önöket, hogy a diákok szüleinek juttassák el azokat a
beleegyező nyilatkozatokat, amelyekkel engedélyt kérünk a diákokról történő névtelen
adatgyűjtéshez, és az adatok kutatási céllal történő névtelen felhasználásához.
Nagyon örülnénk, ha iskolájuk részvételével hozzájárulna ennek a kutatási programnak a
sikeréhez. A velünk együttműködő iskolák között egy teljes iskolai osztály számára szükséges
iskolai padokat és székeket sorsolunk ki ajándékba, hálánk kifejezéseként.
Ha a kutatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdésük vagy észrevételük van, kérem keressék
bizalommal kollégánkat, Gábor Edinát, aki a kutatást menedzseli:
Gábor Edina
06-30/444-56-53
Köszönettel:

Dr. Takács Károly
Kutatásvezető, a RECENS Kutatócsoport
vezetője

Dr. Keller Tamás
Kutatásvezető
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