
 

Basa Bence és Hoffmann Tamás         eSzocMet prezentáció 2018.05.22. 

Az eSzocMet egy ingyenes, digitális szociometriai felvételt segítő alkalmazás, amelyet azért fejlesztettünk ki, hogy 

segítséget nyújtsunk az iskolapszichológusoknak és más szakembereknek, hogy könnyebben elvégezhessék ezt a jó 

leíróerejű vizsgálatot. 

Az eSzocMet alkalmazásához a lépések a kísérletvezető számára: 

1. Menj fel az http://eszocmet.totel.hu/ webcímre. A főoldalon a jelige helyére írd be, hogy login. Gyors 

regisztrációt követően megérkezel a kísérletvezetői felületre. A későbbiekben is mindig a login parancs beírása 

után tudsz majd bejelentkezni. 

2. A tesztjeim menüpont alatt indíts új tesztet. 

Töltsd ki a paramétereket, különösen figyelj a jeligére, ezt kell majd a diákoknak használni, hogy elérék a 

kérdőíveket.  

3. Ha kész az új teszt, akkor a teszt neve mellett jobbra a három ponttal jelzett menüben menj a kérdésekhez és 

add hozzá a kérdéseket. Két módszer van: 

- Add hozzá manuálisan a kérdéseket az „új kérdés” opcióval, vagy 

- Használd az előre bevitt kérdéseinket a „kérdések böngészése” opcióval 

Ha az első opciót választod, akkor különösen figyelj arra, hogy a kérdés típusát jól add meg, a sorszám megadásával 

azt adhatod meg, hogy a kérdések milyen sorrendben kerülnek a kitöltők elé. 

4. Add hozzá a neveket a névsorban. Egyesével vidd be a neveket és a monogrammokat, valamint add meg a 

résztvevők nemét is.  

5. A nevek bevitele után aktiváld a tesztet a menüben, különösen fontos, hogy minden név pontosan szerepeljen. A 

névsor és a kérdések menüben az aktiviálásig minden adat szerkeszthető, az aktiválás azonban után nem ajánlatos 

változtatni a paramétereken.  

6. Várd meg amíg mindenki befejezi a tesztet és utána kattints a lezárásra a menüben. Hogy ki hol tart azt az 

aktivált teszt névsorára kattintva ellenőrizeted. Három lehetőség van:  

„-„ – a résztvevő még nem nyitotta meg a tesztet 

„megnyitva” – a résztvevő elkezdte de még nem fejezte be a tesztet 

„2018.04.28. 19:54:34” – a résztvevő a megadott időpontban leadta a tesztet 

Fontos, hogy a tesztet csak akkor zárd le, ha minden résztvevő befejezte a kitöltést (dátum van a neve mellett) 

7. Kattints a riport gombra, ahol megtalálod a kölcsönösségi és a gyakorisági táblázatot, valamint egyes fontos 

mutatók mellett a szociogram vázát is. 

8. A szociogram felrajzolásához a fenti sorban lévő főmenü „info” pontja alatt találsz. 

Az eSzocMet alkalmazásához a lépések a résztvevő számára: 

1. Menj fel a http://eszocmet.totel.hu/ webcímre és írd be a kísérletvezető által megadott jeligét. 

2. Írd be a teljes neved a felugró ablakban. A rendszer folyamatosan automatikus kitöltéssel segíti a tesztet, vagyis 

elég az első néhány betűt beírnod és a program kiegészíti a többit a névsor alapján. 

3. Ellenőrizd a következő oldalon, hogy jó névvel vagy-e belépve. Ha igen, akkor töltsd ki a kérdéseket. Minden 

helyre maximum három embert írhatsz be teljes névvel. Az automatikus kitöltés itt is működik, törölni és 

visszatérni a kérdésekhez később lehet, de ha bezárod a böngészőt, újra kell kezdened. 

4. Ha valahova nem szeretnél három embert írni, akkor azokba a mezőkbe amit így nem töltesz ki, írj egy nullát (0). 

Ha csak egy vagy nulla embert szeretnél megjelölni az adott kérdésben, beírhatsz több 0-t is. 

5. Ha mindegyik kérdésre válaszoltál ellenőrizd, hogy mindenhova helyesen került-e be az általad választott ember 

neve. Ha igen, akkor kattints a lap alján a kérdőív leadása gombra 

 

Az eSzocMettel kapcsolatban további információt, programleírást és egyéb segédanyagokat az eSzocMet facebook 

csoportjában találsz, ahol készségesen válaszolunk a felmerülő kérdésekre és segítünk a problémák megoldásában 

is:  https://www.facebook.com/groups/173941009912059/  

A csoport neve: eSzocMet pszichológusoknak és pedagógusoknak 
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