
Tisztelt Szülők! 

 

Gyermekük osztályát is kiválasztották, hogy részt vegyen a TIMSS Nemzetközi Matematikai és 

Természettudományi Vizsgálatban (Trends in International Mathematics and Science Study). A TIMSS egy 

nagyszabású felmérés, amelyet egy nemzetközi tanulói teljesítményméréseket végző társaság, az IEA 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) finanszíroz. A TIMSS felmérés azt 

vizsgálja, hogy a gyerekek mennyire jártasak a matematikában és a természettudományokban. A felmérésben 

közel 60 ország – köztük Magyarország – vesz részt.  

 

Gyermekük iskoláját sok más iskolához hasonlóan választották ki Magyarországon. Az iskola fenntartóját és 

igazgatóját tájékoztatták a felmérésről és az intézményvezető hozzájárult ahhoz, hogy az iskola tanulói részt 

vegyenek a felmérésben. Gyermekük részvétele a felmérésben nem befolyásolja érdemjegyét, illetve tanulói 

előmenetelét az iskolában; egyéni eredményét, valamint az iskola eredményét nem lehet majd azonosítani 

a felmérés publikált eredményei alapján. A résztvevő tanulók a TIMSS matematika- illetve természet-

tudománytesztjét, valamint egy Tanulói kérdőívet töltenek ki. Emellett a negyedik évfolyamos tanulók esetében 

a szülők egy Szülői kérdőívet töltenek ki.  

 

A TIMSS egy fontos eszköz, ami információkat szolgáltat a szülőknek és az állampolgároknak arról, hogy 

miképpen teljesítenek a magyar tanulók a más országokban élő tanulókhoz képest, illetve lehetőséget biztosít 

arra, hogy Magyarország oktatási rendszerét és tanítási gyakorlatait össze lehessen hasonlítani a többi 

országéval. A felmérés segítségével gyűjtött információk hozzájárulhatnak a matematika és természettudomány 

oktatás és tanulás fejlesztéséhez Magyarországon.  

 

Szeretnénk megköszönni, hogy gyermekük részt vesz a felmérésben. Az Oktatási Hivatal felkérése alapján 

szeretném ismertetni kérdőívekhez kapcsolódó adatgyűjtés folyamatát, az adatok tárolásával, kezelésével, illetve 

publikálásával kapcsolatos információkat. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 

megfelelően (GDPR) ezeket az információkat a felmérésben résztvevő szülőkkel/ gondviselőkkel, valamint a 

tanulókkal szükséges megosztani. 

(www.kardosiskola.hu: TIMSS mérés-Tanulói kérdőív GDPR tájékoztató) 

 

Kérem a Kedves Szülőket, a „Tanulói kérdőív” kitöltésével kapcsolatos döntésüket a megfelelő mondat 

ALÁHÚZÁSÁVAL jelezzék! 

 - Hozzájárulok, hogy gyermekem a TIMSS mérés Tanulói kérdőívét kitöltse. 

 - Nem járulok hozzá a Tanulói kérdőív kitöltéséhez. 

 

Tisztelettel és köszönettel: Duleba Éva –TIMSS mérés koordinátora 

 intézményvezető helyettes 

http://www.kardosiskola.hu/

