Concepe propriul chestionar online cu
LimeSurvey
prof. Pădure – Todiriţă Gabriela
Lime Survey este o aplicaţie gratuită prin intermediul căreia se pot concepe şi aplica chestionare, cu
întrebări şi răspunsuri variate ca format, la care pot răspunde un număr mare de respondenţi.
În anul 2007 Limesurvey a obţinut premiul Les Trophees du Libre la categoria Enterprise Management,
trofeu care se acordă pentru cele mai inovative şi promiţătoare proiecte open source.
Utilizând această aplicaţie profesorii pot realiza chestionare atractive pe care să le aplice elevilor săi
pentru a afla gradul de satisfacţie, opinii, percepţii ale acestora privind mediul şcolar, procesul didactic sau să
conceapă teste de evaluare a cunoştinţelor.
În acest articol voi prezenta câteva repere de concepţie ale chestionarelor pe platforma LimeSurvey şi
avantajele utilizării acestei aplicaţii.
La conceperea unui test acesta trebuie să cuprindă trei elemente:
1. titlul
2. unul sau mai multe grupuri de întrebări
3. una sau mai multe întrebări în cadrulu unui grup.
Pot fi acesate şi alte setări, cum ar fi:
- o descriere sau explicarea modului cum poate fi completat a testul
- posibilitatea de a trimite testul prin fax
- posibilitatea ca testul să fie public sau rezultatele lui să fie publice
- posibilitatea de a permite oricui să răspundă testului cu condiţia să se înregistreze cu adresa de e-mail
- administratorul testului poate primi un e-mail de înştiinţare la trimiterea testului de către respondent
după completare
- administrarea chestionarului poate fi anonomă sau neanonimă.
- respondentul poate salva testul într-o formă nefinalizată şi să-l reia la o dată ulterioară pentru a-l finaliza
- la terminarea testului respondentul poate fi direcţionat către un site, joc sau orice aplicaţie de pe internet
- salvarea IP-ului calculatorului de pe care s-a răspuns la test pentru a evita trimiterea mai multor teste de
pe un acelaşi calculator.
LimeSurvey are o interfaţă care permite identificarea uşoara a funcţiilor aplicaţiei, instrumentele fiind
organizate în bare cu icon-uri sugestive.
- bară de gestionare
a testelor
- bară pentru testul
curent
- bară pentru grupul
de întrebări
- bară pentru crearea
de întrebari

Iată semnificaţia celor mai importante instrumente şi lucrurile utile pe care le putem face cu acestea:

- vizualizarea caracteristicilor testelor create;

- utilizarea de şabloane predefinite pentru formatul de afişare a întrebărilor ;
/
- probarea testului, grupului de întrebări / previzualizarea întrebării şi răspunsurilor aferente aşa
cum vor fi afişate în chestionar dacă administrarea testului se va face online;
- probarea testului dacă administrarea se va face pe hârtie;
- printarea testului şi oferirea spre completare pe hârtie;
- modificarea conţinutului unei întrebări, grup de întrebări sau test;
- ştergerea chestionarului curent;
- crearea unei biblioteci de teste, existând posibilitatea exportului de întrebări sau grupuri de întrebări
dintr-un test în altul;
- aflarea totalului de chestionare trimise, dintre care câte au fost total sau parţial completate;
- trimiterea testului pentru completare prin e-mail (cu precizarea perioadei de timp cât va fi disponibil
testul, trimiterea unui mesaj de reamintire pentru completarea testului);
- editarea testului, grupului de întrebări, întrebărilor din cadrul grupului;
- editarea răspunsurilor aferente întrebării;
Editorul pentru întrebări conţine instrumente pentru formatare text, inserţie şi formatare tabele, creare de
hiperlink-uri în text şi inserţie de imagini:

- copierea unei întrebări în testul curent dintr-un alt test;
- proiectarea unei ramificaţii logice a întrebărilor într-un chestionar în funcţie de răspunsurile date la
întrebările anterioare; se crează posibilitatea de a realiza chestionare flexibile, a căror succesiune de întrebări se
schimbă în funcţie de răspunsurile date la întrebări de către respondenţi pe parcursul completării testului.
Apelând la platforma LimeSurvey putem crea chestionare pentru care avem posibilitatea de a:
- seta limba de scriere a testului
- stabili perioada de timp cât va fi activ chestionarul;

- înregistra data când s-a răspuns la test;
- alege un număr de întrebări nelimitat;
- alege din peste 20 de tipuri diferite de întrebări şi răspunsuri (întrebare cu alegere duală, întrebare cu răspuns
la alegere, întrebare cu răspuns scurt, întrebare cu opţiuni multiple de răspuns, întrebare cu răspunsuri
numerice, întrebare tip dată calendaristică, întrebare de alegere a genului respondentului (feminin/masculin),
întrebare cu posibilitatea de aranjare a răspunsurilor în ordinea preferinţelor etc.;
- seta caracteristici ale întrebărilor în funcţie de tipul lor (ordonarea alfabetică a răspunsurilor, ordonarea
aleatorie a răspunsurilor la o întrebare de fiecare dată când este apelată întrebarea într-un chestionar, afişarea
publică a statisticilor după trimiterea testului de către respondent, setarea unui număr maxim de caractere pe
care să-l conţină răspunsul sub formă de text, răspunsul să aibă afişat implicit un sufix sau un prefix);
- seta ca răspunsul la întrebări să fie obligatoriu sau nu;
- integra imagini, sunete, filme în conţinutul sondajului;
- prelucra statistic chestionarele - grafic şi procentual pe fiecare întrebare şi răspunsuri aferente, exportul
rezultatelor realizându-se în formate excel, word sau pdf .

Pentru o informare completa asupra modului de utilizare a soft-ului exista un manual de uti;izare a
aplicatiei la adresa:
http://docs.Limesurvey.org/English+Instructions+for+LimeSurvey&structure=English+Instructions+for+LimeS
urvey

ctas.ro/lime/admin
admin
pass

Administrare test:
- trimitere test prin fax
- testul, rezultatele sau graficele statisticilor pot fi publice
- la terminarea testului respondentul poate fi directionat catre ub site, joc sau orice aplicatie de pe internet
- posibil sa raspunda oricine la test dar pt a-l accesa respondentul trebuie sa se inregistreze cu adresa de email
- token – posib. De a trimite o invitatie de a raspunde testului prin e-mail
- administratorul poate primi un e-mail de instiintare la trimiterea testului de catre respondent dupa
completare
- respondentul poate salva testul intr-o forma nefinalizata si sa-l reia la o data ulterioara pt a-l finaliza
- optiunea de adminstrare anonima sau neanonima a testului
- opt de a inregistra data cand s-a raspubs la test
- salvarea IP-ului calculatorului de pe care s-a raspuns la test pt a evita trimiterea mai multor teste de pe
un acelasi calculator

