
Beszámoló az OKM intézményi eredményességének növelésére 
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Iskola 

 

„Az iskola akkor eredményes, ha a társadalmi beilleszkedéshez 

szükséges minimális tudást minden gyermekkel elsajátíttatja, 

ugyanakkor minél több gyereket vezet el lehetősége felső határáig.” 

(Dr. Nagy József) 

 

- Az OKM tartalmi keretét A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet melléklete tartalmazza, 

mégis sok kolléga teszi fel a mai napig azt a kérdést, hogy mit, és mért pont azt mérik a 

kompetenciamérés tesztjei, miért nem az iskolai tananyagot? A mérés fókuszát jelentő 

szövegértési képesség és matematikai eszköztudás jelentőségét csak az a pedagógus tudja a 

tanulók felé hitelesen közvetíteni, aki szakjától függetlenül elkötelezett abban, hogy minél 

alaposabban megismerje, és mindennapi munkájába beépítse ezek fejlesztését - különböző 

tartalmakba ágyazva.  A diákok tanulmányaik során és a mindennapokban is rendszeresen 

találkoznak a kompetenciamérésben szereplőkhöz hasonló szövegekkel, de tartalmuk 

feldolgozásának szintjéről keveset tudunk, ritkán van módunk, időnk arra, hogy erről 

részletekbe menően meggyőződjük. Gyakran a tanuló és a pedagógus is csak globálisan érzékeli 

a problémát (nem érti mit olvas), nem kerül sor arra, hogy az okok mélyére ássunk (ahol a bajok 

orvoslását lehetne/kellene megtenni). Hasonló a helyzet azoknak a matematikai gyökerű 

problémáknak, helyzeteknek a megoldásával is, melyek az élet különböző területén és az iskolai 

tantárgyak tanulása során is felbukkannak, egyszerűbb, vagy komplexebb gondolkodási 

műveleteket, a tanultak új helyzetben való alkalmazását igényelnék, de valami miatt nem megy. 

Pedig matematika órán tanultuk, akkor még tudta! Hol a hiba? Melyik láncszem hiányzik?  A 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírja azt a minimum szintet a mérésben érintett 

évfolyamok mindegyikére, amelyet ha nem ér el az iskola, felszólítást kap, hogy intézkedési 

tervet kell készítenie. E szerint a tanulók legalább felének mindkét mérési területen el kell érni  

6. évfolyamon a 2., 8. és 10. évfolyamon a 3. képességszintet. Az, hogy melyik tanuló hányadik 

szinten teljesített a mérésben, csak a tanulói jelentésekből derül ki, mint ahogyan az is, hogy mely 

feladatokat tudta sikeresen megoldani, melyeket nem. Ezeket az információkat (a mögöttük lévő 

szakmai tartalmakkal együtt) tehát feltétlenül ismernie kell azoknak, akik javítani szeretnének az 

eredményeken.  

Az országos kompetenciamérés (OKM) eredményeiről az Oktatási hivatal a mérést követő év február 

végéig országos, fenntartói, intézményi és telephelyi szintű elemzéseket, jelentéseket készít, 

melyek nyilvánosak, mindenki által megtekinthetők a www.kir.hu/okmfit oldalon. 

Az oldal további lehetőségeket is kínál, többek között itt érhetők el a NETFIT mérés jelentéseit is. 

Ugyanezen az oldalon a „Segítség” szóra kattintva elérhetők többek között az egyes jelentések ábráinak 

értelmezését szolgáló Útmutatók is. 

A jelentésekben közölt adatok lehetővé teszik, hogy az iskolák pedagógusai elemezzék saját 

eredményeiket, összevessék azokat az országos- és szűkebb körű rétegstandardokkal, hasonló, vagy 

éppen lényegesen különböző más iskolák eredményeivel. Természetesen a szülők vagy más 

http://www.kir.hu/okmfit


érdeklődők is igen részletes, sok szempontból árnyalt képet kaphatnak bármely intézményről vagy 

telephelyről a rendelkezésre álló bőséges információk alapján. Érdemes hangsúlyozni, hogy az OKM 

a teljesítményeket nem csak abszolút skálán mutatja be, hanem a tanulók szociokulturális hátterét 

megjelenítő családi háttérindex segítségével azon iskolák rendkívül értékes pedagógiai teljesítményét 

is láthatóvá teszi, amelyek nem a legjobb körülmények között élő, legtehetségesebb tanulókkal 

foglalkoznak. A 2010. évi mérés óta követni lehet az egyes tanulók fejlődését, és ez által képet lehet 

alkotni az iskola fejlesztő hatásáról is. 

A fentieken túl az Oktatási Hivatal egyedi Tanulói jelentéseket is készít, a mérésben részt vett 

diákok eredményeit azonban csak az iskolájuk, valamint a szülők jogosultak megismerni. A tanulói 

jelentések is a fenti honlapról érhetők el, a belépéshez azonban a diák mérési azonosítója szükséges. 

A tanulók a mérések napján az iskolától megkapják azt a „Névkártyát”, amelyen az azonosítójuk 

szerepel, ezt hazavihetik szüleiknek. Célszerű gondosan megőrizni, mivel a mérési azonosító állandó, 

iskolaváltáskor sem változik. (Amennyiben mégis „elkallódott” gyermeke mérési azonosítója, 

forduljon bizalommal az iskolájához, ott pótlólag is meg tudják adni Önnek.) 

Az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos számos egyéb információt talál még az Oktatási 

Hivatal honlapján: http://www.oktatas.hu/ a Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Országos 

kompetenciamérés menüben: többek között elérheti innen a korábbi évek méréseinek feladatlapjait, 

javítókulcsait, a méréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket, a vonatkozó jogszabályokat, szakmai 

elemzéseket és publikációkat, valamint megtekintheti a gyakran ismételt kérdésekre adott hivatalos 

válaszokat is. 

  

 

Intézményünk 2018. évi kompetenciamérés eredményének elemzése 

Létszámadatok 

A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon 

Osztály neve Tanulók száma 

Jelentésre jogosultak Tanulói kérdőívet 

kitöltötte 

Van CSH-indexe 

a 15 14 11 

b 14 13 8 

Összesen 29 27 19 

 

A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon 

Osztály neve Tanulók száma 

Jelentésre jogosultak Tanulói kérdőívet 

kitöltötte 

Van CSH-indexe 

a 13 12 9 

b 12 12 9 

http://www.oktatas.hu/


Összesen 25 24 18 

 

Intézményünkben 54 fő írt kompetenciamérési feladatsort.                        

A HHH tanulók aránya 47 %. 

A fenti adatok valamelyest előre vetítik a várható eredményt. Minden évben hangsúlyozzuk a 

szülők és a gyerekek számára, hogy mennyire fontos, hogy kitöltsék és hogy pontosan töltsék ki a 

kérdőíveket. Valószínű, hogy a szülők aluliskolázottsága - mely gátat szab a kérdőív 

értelmezésének - és érdektelensége miatt nem kaptunk vissza megfelelő mennyiségű és 

értékelhetően kitöltött családiháttér-index kérdőívet. 

A 2018/19-es tanévben a tanulói kérdőívek kitöltése az osztályfőnökök segítségével történt, 

eddig is segítettek az értelmezésben, ám most a tanulók az iskolában töltötték ki, mert 

tapasztalatunk szerint otthonról valótlan információkat tartalmazó kérdőíveket hoztak vissza, 

így az nem segítette a várható eredmény előjelzését. 

 Az ilyen környezetből érkező tanulóinkat nagyon nehéz motiválni, hiszen a családból hozott minta 

az esetek döntő részében felülírja az iskolában hallottakat. 

A motivációt talán segítené, ha a gyerekek hamarabb kaphatnának visszacsatolást az elért 

eredményeikről. Ebben a tanévben még a szokásostól is később, csak május elején voltak 

elérhetőek az eredmények. Talán érdemes lenne helyben kijavítani a füzeteket, erre van 

lehetőség, így hamarabb látnánk az eredményeket. Munkaközösségi megbeszélésen majd 

döntünk erről a lehetőségről. 

 

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya 2018 

 

 

Mérési 

terület 

 

Évfolyam 

 

Képzési 

forma 

 

Alapszint 

Az alapszint alatt teljesítők aránya (%) 

A 

telephelyen 

Országosan A megfelelő 

képzési típusban/ 

településtípusban 

matematika 6. ált.isk. 3. szint 88,4 37,6 49,6 

szövegértés 6. ált.isk. 3. szint 69,3 23,4 34,3 

matematika 8. ált.isk. 4. szint 91,7 41,6 56,1 

szövegértés 8. ált.isk. 4. szint 79,2 28,9 41,8 

 

A minimum szintet el nem érő tanulók aránya 2018. 

    Az alapszint alatt teljesítők aránya (%) 



Mérési 

terület 

Évfolyam Képzési 

forma 

Alapszint A 

telephelyen 

Országosan A megfelelő 

képzési típusban/ 

településtípusban 

matematika 6. ált. isk. 2. szint 69,4  13,2 20,2 

szövegértés 6. ált. isk. 2. szint 38,9 7,4 12,4 

matematika 8. ált. isk. 3. szint 58,9 18,7 28,5 

szövegértés 8. ált. isk. 3. szint 49,8 11,5 18,8 

 

Az országos szintet elérni nem tudjuk, eredményeink szignifikánsan nem mutatnak romló 

értékeket a korábbiakhoz képest. Eredménynek tekintjük ezt, mert a tanulói képességek 

egyre romló tendenciát mutatnak. Intézkedési tervünk van az eredmények javítására, a 

mérési eredményeket minden évben munkaközösségi szinten elemezzük.  

 

Matematika 

A tartalmi területek vizsgálata során a következők állapíthatók meg: 

A mennyiségek, számok, műveletek tekintetében tanulóink az országos átlaghoz képest 23,8%-kal 

alacsonyabban teljesítenek.  

Statisztikai jellemzők, valószínűség 20,2%-kal marad el. 

Alakzatok, tájékozódás 19,4%-kal marad el. 

Hozzárendelések, összefüggések 15,1%-kal marad el. 

Vannak azonban olyan tanulóink is, akik a 4-7. szintű feladatokat is megoldottak. Ezeken a 

szinteken közelít az érték az országos átlaghoz, egy helyen meg is haladja azt. 

Gondolkodási műveletek vizsgálatakor a következők állapíthatók meg: 

A Tényismeret és egyszerű műveletek feladatainak megoldottsága átlagosan 18,7%-kal alacsonyabb 

érték az országos átlagtól.  

Az alkalmazás-integráció 20,5%-kal marad el az országostól. 

A komplex megoldások és értékelés területén átlagosan 13,7% a lemaradás az országos átlagtól. 

Ezen a területen egy feladatban meghaladja az országos átlagot a megoldottság. 

 

Szövegértés 

A szövegtípusok szerinti vizsgálat a következőket mutatta: 

A magyarázó szövegek megértésében 25,3%, az élményszerzőben 31%, az adatközlő szövegek 

értelmezésében 21,6%-os az elmaradottsága a gyerekeknek az országos átlaghoz képest. 



A gondolkodási műveletek tekintetében az értelmezés 22%, az információ visszakeresés 25,9 %-

kal és a kapcsolatok, összefüggések művelet 22,6%-kal marad el az országos átlagtól. 

 

A 2019-es mérésig célunk, a gyerekek motiváltságának, feladattudatának pozitív irányú 

elmozdítása, a figyelemkoncentráció növelése.  

A Tanulói kérdőívek minél pontosabb kitöltésének fontosságára való figyelemfelhívás. 

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben            
                  

Mérési terület Évf. 

Képzési      Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)      

forma 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

  

2015 

   

2014 

 

            

                     

 

6. ált. isk. 

 1290  1297  1254   1272    1306  

  

(1248;1341) (1244;1348) 

 

(1197;1301) 

  

(1215;1313) 

 

(1258;1343) 

 

Matematika 

          

                      

8. ált. isk. 

 

1405 

 

1341 

 

1428 

  

1360 

   

1482 

 

          

  

(1365;1455) (1271;1391) 

 

(1365;1491) 

  

(1308;1415) 

 

(1449;1519) 

 

           

                     

 

6. ált. isk. 

 1290  1242  1199   1251    1253  

  

(1237;1352) (1177;1290) 

 

(1142;1257) 

  

(1189;1302) 

 

(1193;1307) 

 

Szövegértés 

          

                      

8. ált. isk. 

 

1365 

 

1261 

 

1401 

  

1339 

   

1348 

 

          

  

(1316;1421) (1213;1313) 

 

(1310;1491) 

  

(1295;1391) 

 

(1304;1398) 

 

           

 

A kompetenciamérés eredményessége vagy eredménytelensége nemcsak a magyar és a 

matematika tantárgy sikere vagy sikertelensége. Ezért minden szaktanár kötelessége, hogy 

saját szaktárgyi óráján, valamint a napközi és a tanulószoba tanulási ideje alatt az adott 

szaktárgyhoz kapcsolódó különböző kompetenciákat fejlesztő feladattípusokkal ismertesse 

meg tanítványait (pl.: grafikonok elemzése természettudományos tárgyak esetében, 

szövegértelmezés, stb.). Ehhez adnak segítséget különböző új kiadványok, feladatlapok, 

interaktív táblára írt fejlesztő programok.  

- A gyakorló feladatsorok összeállításánál kiemelt szerepet kapjanak a kompetenciákat és a 

tehetséget fejlesztő feladatok.   

  

- Jelentős mértékben segítik a fejlődést a tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, ahol 

kötetlenebb formában, oldottabb légkörben történik a fejlesztés.   

  



- 8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozások segítik a tanulók fejlődését, felkészülését.  - Az 

eredményesség megtartása, illetve jobb eredmények elérése érdekében fontos a megfelelő 

tankönyvválasztás, mely igazodik a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, a 

differenciáláshoz, a tanulási zavaros tanulók eredményes oktatásához. 

   

 - A 3. képességszint alatt teljesítő tanulók, illetve a tanulási nehézséggel küzdő tanulók részére 

szaktárgyi korrepetálást biztosítunk.   

 - A versenyeken való részvétel nagymértékben hozzájárul a logikus gondolkodás, az önálló munka, 

a szövegértés fejlődéséhez.   

 - A tehetséggondozás valamennyi területén (iskolai, városi, megyei, országos versenyek) 

részvételre ösztönözzük tanulóinkat.   

 - Szövegértési feladatok gyakorlásával MINDEN TANÓRÁN kiaknázzuk a szövegértés 

fejlesztésének lehetőségeit. Növeljük az önálló feladatmegoldás és szövegfeldolgozás arányát a 

tanóra időkeretein belül.   

 - A munkaközösségek szakmai értekezleteken megbeszélik a tanulók szükséges fejlesztését, 

tehetséggondozását.   

 

- Feladatok:   

 Állandó szókincsfejlesztés, a mindennapi élet fogalmainak megismerése, aktív szókincsbe 

illesztése.   

 Szövegalkotás a mindennapi élet területeiről.  

 Memóriafejlesztés, memóriajátékok beépítése a tanításba.  

 Koncentrációfejlesztés.  

 Lényegkiemelés, ok – okozati összefüggések gyakorlása.  

 Kompetencia alapú oktatást segítő programok használata.   

  

 

 

 Kompetenciamérések eredményei 

 

A 2018/2019-es tanévben is fő célunk a kompetenciamérés eredményességének növelése.  Célunk a 

diákok motiváltságának, feladattudatának pozitív irányú elmozdítása a figyelemkoncentráció 

növelése volt. Kiemelten figyelünk a szülők irányában a tanulói kérdőívek minél pontosabb 

kitöltésének fontosságának tudatosítására 

A tanév elején az év eleji felméréseken túl (hangos olvasás, tollbamondás, szövegértés, matematika) 

a felső tagozaton felmértük a különböző tartalmú szövegek értelmezésének, feldolgozásának szintjét 

is: 

 angol nyelv; olvasott és hallott szöveg értése, 

 természetismeret, biológia, földünk-környezetünk tartalmú szöveg feldolgozása 

 történelem tartalmú szöveg értelmezése 

 és általános tartalmú hallott szöveg értelmezése 

A kapott eredményeket feldolgoztuk, kiértékeltük. 



 
 

 

 

  
1. sz. grafikon: Bemeneti mérésk 7-8. évfolyamokon, és 2. sz. grafikon: Bemeneti mérések 5-6. évfolyamokon  

 

A tanév során tervszerűen több alkalommal végzünk előkészített un. „kis próbaméréseket”, ehhez a 

korábbi évek kompetenciamérés feladatlapjait használjuk.  

Az intézményi eredményesség növelése érdekében a Tankerület által kidolgozott Intézkedési 

terv szerint dolgozunk: 

 tanmenetek felülvizsgálata, kompetenciafejlesztésre irányuló törekvések 

 DIFER mérés, év eleji, bemeneti mérések 

 óralátogatások tantestületi szinten 

 kompetenciamérés feladatainak megoldása 

 szakmai nap, belső továbbképzés, módszertani kultúra fejlesztése 

 jelentkezés mérés-értékelés tartalmú továbbképzésre 

Elkövetkező feladatunk: 

 tanulóink tanulási szokásainak elemzése  

 meglévő tankönyvek, taneszközök felülvizsgálata 

 konkrét tankönyvlista, taneszköz-lista 

 továbbképzési terv – megújuló ismeretek, mérés-értékelés tartalmú képzések 

 

A fenntartó által jóváhagyott intézkedési tervet minden pedagógus megkapta elektronikus formában. 

Munkaközösségi megbeszélés ( alsós, felsős) keretében meghatároztuk a  legfontosabb célokat és 

feladatokat, megtörtént a konkrét feladatok kiosztása is. Az elvégzett feladatokról folyamatosan 

tájékoztatjuk egymást. A tanári szobában mindenki ismerkedhet az eredményekkel akár írott, akár 

elektronikus formában. Használjuk az előző évek mérési feladatait is, bár a mérési végzettségű 



szakemberek ezt nem tartják megfelelő módszernek. Gyakorlásra, a feladattípusok megismerésére 

szerintünk nem rossz módszer. 

A tanulók elektronikus úton is oldhatják a feladatokat, néhányan élnek is ezzel a módszerrel. 

Pedagógusainkkal a mérési csoport megismertette a FIT elemző szoftver használatát, ezzel a 

lehetőséggel még kevés kolléga él. 

Egy nagyon érdekes, figyelemfelkeltő, hasznos, motiváló cikket találtam a mérési eredmények 

elemzéséről, ezt kollégáimnak is elküldtem –ők is ugyanígy vélekedtek róla. 

Az internetes linket nem tudom elérni, ezért a beszámolóm végéhez csatolom majd. 

  

 

Továbbtanulási mutatók 

Ebben a tanévben a 8. évfolyamon egy osztály működik. A beiskolázás tervszerűen, precízen a 

törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént. Minden 8. osztályos felvételt nyert az általa megjelölt 

középfokú intézmény valamelyikébe. 

Felvételt nyert: 18fő 

 gimnázium: 1fő – (5%) 

 szakgimnázium: 3fő – (16%) 

 szakközépiskola: 14fő – (77%) 

 

Lemorzsolódási mutatók 

Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat. Részt 

veszünk az EFOP- 3.1.5 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása c. 

kiemelt projektben. Az elmúlt tanévben 3 fős mikrocsoport dolgozott a projektben.  Helyzetelemzés 

után ILMT fókuszú Intézkedési terv kidolgozására került sor. Ez év decemberétől 5 kolléga lépett be 

a projektbe, és megkezdődtek a résztvevők számára a műhelymunkák is. A műhelymunkákon is 

aktívak vagyunk, de a kontaktszakaszon kívüli feladatainkat is nagy odaadással és rengeteg 

többletenergia ráfordításával végezzük. Sokrétű, pilot munkánkat implementációs mentor segíti. 

Jelenlegi feladatunk az Intézményi Komplex Cselekvési Terv kidolgozása, megismertetése és 

elfogadtatása a kollektívával. 

A cél olyan átfogó intézkedések, eljárások, módszerek „Jógyakorlatok” megismerése, kidolgozása, 

bevezetése, a meglévők frissítése, megújítása, mely az intézményünk minden területén olyan 

változásokat eredményez, mellyel megelőzhető, csökkenthető az iskolai lemorzsolódás, ill. annak 

veszélye. 

 

 A 2018/2019. tanév tavaszi DIFER mérésének eredményei 

1.a osztály 
Osztálylétszám: 28 fő 

 A tavaszi visszamérés során azoknál a tanulóknál végeztem el a mérést, akiknél az őszi mérés 

idején előfordult előkészítő, vagy bevezető szakasz. 

 Ennek alapján 10 tanuló volt érintett a mérésben 

Eredmények:  
Írásmozgás koordináció:  

előkészítő szint: 0 fő, bevezető szint 2 fő, haladó szint 3 fő, befejező szint 5 fő,  

optimum szint: 0 fő 

Szociális motívumok és készségek: 
előkészítő szint: 0 fő, kezdő szint: 3 fő,   haladó szint: 4 fő , befejező szint: 3 fő,  



optimum szint: 0 fő 

Tapasztalati összefüggés-megértés: 

előkészítő szint: 0 fő, kezdő szint: 2 fő, haladó szint: 8 fő, befejező szint: 0 fő,  

optimum szint: 0 fő 

Beszédhanghallás: 

előkészítő szint:1 fő, kezdő szint: 3 fő, haladó szint: 2 fő, befejező szint: 4 fő,  

optimum szint: 0 fő   

Relációs szókincs: 

előkészítő szint:0 fő,  kezdő szint: 5 fő,   haladó szint: 5 fő, befejező szint: 0 fő,      

optimum szint: 0 fő 

Elemi számolási készség: 

előkészítő szint: 1 fő, kezdő szint: 4 fő,  haladó szint: 4 fő, befejező szint: 1 fő,   

optimum szint: 0 fő 

 

A mérési eredmények konklúziója: 

 

 Az év közben történő fejlesztések, felzárkóztatások ellenére még mindig volt előkészítő és a 

kezdő szinten lévő tanuló. 

 A kezdő szakaszban lévők száma a relációs szókincs mérésénél volt a legmagasabb. Ez a 

tanulók ingerszegény családi környezetével, szegényes szókincsével magyarázható. 

 Még mindig akadt olyan tanuló, akinek az írásmozgás készsége a bevezető szinten van. Náluk 

diszgráfiára gyanakszom.  

 Az elemi számolási készség a mért tanulók felénél még mindig nem megfelelő. 

 A relációs szókincs mérési eredménye is rossz. A tanulók fele még itt is a kezdő szakaszba 

esett.  

 Nem volt olyan mérési modul, ahol nem lett volna kezdő szinten lévő tanuló. 

 Az osztály képességbeli összetétele és nagy létszáma, nagyon megnehezítette a fejlesztést, 

felzárkóztatást. Az őszi mérés eredményei alapján a tanulók felének volt szüksége fejlesztő 

foglalkozásra. A sok helyettesítés, a nagy létszám miatt embert próbáló feladat volt az első 

osztályban dolgozni, és eredményeket felmutatni. A fejlesztést végző kolléganő két hónapig 

szabadságon volt, ezalatt nem voltak fejlesztő órák. 

 

Megtett intézkedések: 

 Képességvizsgálóba irányítottam 7 tanulót, akiknél valamilyen tanulási problémát, 

nehézséget valószínűsítettem. Közülük a képességek hiánya, fejletlensége miatt a tantervi 

követelményeknek sem felelt meg 5 tanuló. A szülők kérésére az első évfolyamot 

megismételhetik. Számukra a 2018/2019. tanév előkészítőnek minősül. 

 Egy fő a mért tanulók közül már megkapta az SNI státuszt. 

 Egy tanuló hallássérült. Megműtötték, de nem történt javulás. Nála okozott gondot a 

beszédhanghallás. További mérése vizsgálata csak a teljes gyógyulása után válik lehetővé. 

 Egy főnél középfokú mentális retardáció valószínűsíthető. Ő egy éves megfigyelés alatt volt, 

de vizsgálata a szülők mulasztása miatt még nem zárult le. Új időpontot kérünk számára a 

vizsgálathoz. 

 

A mérési eredmények mutatják, hogy nagy szükség van képzett fejlesztő pedagógusokra. De 

legeredményesebben akkor lehetne dolgozni, ha minden tanító elvégezhetne egy ingyenes fejlesztő 

pedagógusi képzést.  

 

 A Nyíregyházi Tankerületi Központ intézkedéseinek megvalósítása 

1. a fejlesztő munka folyamatos, rendszeres támogatása 



- megkaptuk az intézkedési tervet 

- egész éves munkánkat a tervnek megfelelően végezzük 

- munkaközösségi megbeszéléseken mindig fontos témaként jelenik meg 

- a kollégák szem előtt tartják az eredmények növelését, tesznek is érte napi színten 

- próbamérések, kompetencia fejlesztő feladatok 

- Difer- mérés elemzése 

- egyéni fejlesztések és felzárkóztatások 

- a félévi és év végi értekezleten beszámoló az eredményekről 

2. a tankerületben már mérési szakvizsgával rendelkező, de más iskolában dolgozó 

pedagógus segítségének igénybe vétele 

 

mentorként való megbízatás nem történt, de a tankerület által szervezett értekezleteken 

találkozunk, személyesen ismerjük egymást a tiszalöki és tiszavasvári kolléganővel, 

szükség esetén segítséget kérhetünk és kapunk is. 

 

3. a tankerületben jó gyakorlatot biztosító intézményekbe látogatás 

 

- idő hiányában ilyen látogatás nem volt 

- pedagógusaink az interneten mindig böngésznek a jó gyakorlatok után 

- több hasznos, zárt csoportnak tagjai vagyunk (matematika tanítás felső tagozaton) 

- tankerületi értekezleten mutattak be jó gyakorlatokat, ennek tapasztalatait 

megosztottam a kollégákkal. 

 

4. Mérési szakvizsgával rendelkező pedagógusok munkaközösségének létrehozása 

tankerületi szinten 

 

- ezzel nem találkoztunk 

- segíthetné az intézményi munkát ha szakember elemezné a kompetencia mérés 

eredményét, mert tudjuk a számok nem pontosan a befektetett munkát mutatják 

- jó lenne szakember segítsége a különféle mérések feladatlapjainak összeállításához 

is 

 

5. mérési szakember képzésének támogatása 

- a továbbképzések keretében próbálunk ilyen témákat keresni és részt venni 

- sajnos szakvizsgát nyújtó képzésre nincs jelentkező-túlterhelés, más szakon tanulás, 

illetve jelentős az 55 éven felüliek aránya tantestületünkben, akik ilyen komoly 

tanulásra már nem vállalkoznak 

 

6. új, változatos pedagógiai módszerek alkalmazásának megismertetése 

- az őszi és tavaszi szakmai napokon pedagógusaink többsége részt vett KIP-es órákon 

Tiszavasváriban 

- augusztus 22-26 között 30 órás tanfolyam keretében 15 kollégánk vesz részt A tanulók 

komplex fejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás ellen-Személyre szabott 

differenciálással a lemorzsolódás ellen elnevezésű akkreditált továbbképzésen 

- a kooperatív technikák alkalmazásának intézményünkben már jelentős múltja van, jó 

gyakorlatként is megjelent: Együtt működik című kiadvány formájában 

- az IKT eszközök, tananyagok használata is folyamatos 

-  8 interaktív tábla, tanári laptopok állnak pedagógusaink rendelkezésére, ezen a 

területen az internet elérés okozott gondot, de ez a probléma is megoldódik . 

 

 



Az Országos kompetenciamérés (OKM) eredményeinek elemzése és a tanulók fejlesztése az egész 

iskola, valamennyi pedagógus közös ügye kell, hogy legyen. 

- Az egy-egy tanuló egyéni eredményeit tartalmazó, adott mérési évre vonatkozó Tanulói 

jelentés részletes elemzését természetesen elegendő mérési területenként egy kollégának 

elvégezni. Szerencsés, ha erre elsősorban magyar és matematika szakos tanárok, vagy 

mérés-értékelési szakértelemmel is rendelkező osztályfőnökök, mérési koordinátorok 

(nagy intézményekben általuk vezetett alkalmi munkacsoportok) vállalkoznak, mivel a 

jelentések számszerű adatain túl fontos, hogy az információkat tartalmi szempontból is 

elemezzék. A tanuló további fejlesztéséhez a szakmai irányok kitűzésében is nekik lehet 

kulcsszerepük. Ez természetesen nem mentesíti a többieket a feladatban való tevőleges 

közreműködés alól. Fontos, hogy a levonható tapasztalatokat, következtetéseket az 

elemzést végzők megosszák az adott osztályt tanító valamennyi kollégával, minden 

tanulóra vonatkozóan (pl. az osztályfőnök által szervezett megbeszélés keretében). 

- A fejlesztés feladataiból már mindenki részt tud vállalni, hiszen a mérési területek: a 

szövegértés és a matematikai eszköztudás tantárgyakon átívelő alapkompetenciák, melyek 

tudatos fejlesztése bármely tantárgy keretében, minden pedagógusnak feladata. A 

hatékonyságot nagymértékben növelheti a horizontális hatások szinergiája, a többoldalú, 

több szempontú megközelítés. Egy-egy diák esetében akkor érhető el igazán jelentős 

javulás az eredményekben, ha olyan segítséget tudunk számára nyújtani, ami az ő sajátos 

– korábbi mérések eredményeiből kimutatott – fejlesztendő területeire, képesség-

összetevőire fókuszál. 

 

 

Önreflexiót segítő kérdések 

Beszélgettünk-e korábban az iskolánkban az országos kompetenciamérés tanulónkénti 

eredményeiről? 

Van-e visszajelzésünk arról, hogy iskolánk diákjai és szüleik megnézik-e a kompetenciamérés 

tanulói jelentéseit – ha igen, hogyan vélekednek róla? 

Érdekel-e, szívesen elemezném-e tanítványaim kompetenciamérésben elért eredménye? 

Szoktam-e beszélgetni tanítványaimmal és/vagy szüleikkel a kompetenciamérésben elért egyéni 

eredményeikről? 

Hogyan tudom további nevelő-oktató munkámban a tanulói szintű elemzésekről szerzett 

ismereteimet, tapasztalataimat hasznosítani? 

Figyelek-e kellő mértékben a közepes, vagy jó eredményeket elérő tanulók egyéni (önmagukhoz 

mért) fejlesztésére, vagy időmet, energiámat csak a leggyengébbeknek szentelem? 

 

 

 

 

Lehetséges buktatók, kockázatok 

 

Az eszköz alkalmazásához, a tanulók kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzéséhez 

számítógépre, internetre és ezek használatához legalább minimális gyakorlatra van szükség. 



Időigényes, elmélyült munka, ezért fontos, hogy az intézmény vezetője is tudjon róla, a tantestületi 

feladatok megosztásakor figyelembe vegye. 

A hatékony fejlesztéshez szükség van az egy osztályban tanítók együttműködésére. 

Érdemes az eredmények elemzését a tanulókkal, és ha lehetséges a szülőkkel is megbeszélni, hiszen 

az előrelépéshez az Ő szándékuk, akaratuk is szükséges. Ha lehetőséget, kiutat mutatunk, ha segítő 

kezet nyújtunk, többségük minden bizonnyal elfogadja. 

 

Kapcsolódások  

a) intézményi dokumentumokhoz: 

Az elkészült elemzéseket mindenképpen érdemes dokumentálni. Ha van ilyen az 

intézményben, célszerű a tanuló személyes dossziéjába, „portfóliójába” elhelyezni.  

Az egyéni fejlesztési terv, és annak megvalósulása szintén dokumentálandó a helyben 

szokásos módon (fejlesztési napló, foglalkozási napló, stb.). 

 

b) az önértékelési kézikönyvhöz  

PEDAGÓGUSOK ÖNÉRTÉKELÉSE: 

Pedagógiai módszertani felkészültség  

 Elvárás: Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli 

  Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják. 

 Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai   gyakorlatában 

  Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítik. 

Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 

 Elvárás: Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a 

tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, … 

  Alkalmazza a differenciálás elvét.  

 

A tanulás támogatása  

 Elvárás: Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget 

kínál számukra 

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít ki, ahol minden tanuló 

hibázhat, ahol mindenkinek lehetősége van a javításra. 

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése 

 Elvárás: A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli 

  Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósítását 

  A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő módon reagál rájuk. 

  Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési 

célokat egységben kezeli. 

A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 



 Elvárás: Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, 

illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát 

módosítani. 

  Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 

  Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, 

amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 Elvárás: A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 Elvárás: Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 

  Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. 

VEZETŐ ÖNÉRTÉKELÉSE: 

 A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Elvárás:Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása során elsősorban a tanulói eredmények 

javítására helyezi a hangsúlyt. 

 A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére összpontosító nevelő-oktató munkát vár  

Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési 

adatokat, eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az 

intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a tanulás és 

tanítás szervezésében és irányításában. 

A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, a központi 

mérési eredményeket elemzi, és levonja a szükséges szakmai tanulságokat. 

Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni 

teljesítmények összehasonlításáról, változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat 

felhasználják a tanuló fejlesztése érdekében. 

 A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Elvárás:  Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési 

területeket), ehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét. 

 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Elvárás: Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket. 

  Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. 

 Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Elvárás: A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról 

folyamatosan tájékoztatja. 

   Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt 

AZ INTÉZMÉNY ÖNÉRTÉKELÉSE: 

 Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

 Elvárás: A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén 

korrekciót hajt végre. 

 Pedagógiai folyamatok - Értékelés 

 Elvárás: Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik. 



  Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítják a nevelési-oktatási 

tevékenységgel és a szervezet működésével összefüggő erősségeket, fejleszthető 

területeket. 

  Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói 

teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit 

összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 

  A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően 

történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon 

követhető. 

  A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a 

tanulónak és szüleinek/gondviselőjének. 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

 Elvárás: Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a 

tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési 

eredmények függvényében korrekciót végez szükség esetén. 

Személyiségfejlesztés 

 Elvárás: Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 

megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

Eredmények 

 Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

    - kompetenciamérések eredményei. 

Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek 

óta (a háttérváltozók figyelembe vételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják.  

Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk 

belső nyilvánosságáról. 

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és 

visszacsatolása nevelőtestületi feladat. 

A belső és külső mérési eredmények elemzését felhasználva határozza meg az 

intézmény erősségeit és fejleszthető területeit. 

A fejleszthető területekre fejlesztési, intézkedési terveket fogalmaz meg. 

   

 

 

 

Tiszadob, 2019.június 20.                         Polonkai Ibolya 
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 Az Országos kompetenciamérés eredményének tanulói szintű elemzéséhez 

kapcsolódó eszközök  
 

„Az iskola akkor eredményes, ha a társadalmi beilleszkedéshez 

szükséges minimális tudást minden gyermekkel elsajátíttatja, 

ugyanakkor minél több gyereket vezet el lehetősége felső határáig.” 

(Dr. Nagy József) 

 

Kedves Pedagógus Kolléga!  

Bizonyára Önben is számos kérdés felvetődött már az Országos kompetenciaméréssel, ezen belül is a 

tanulók egyéni teljesítményének megismerésével kapcsolatban. Köztük olyanok is lehetnek, amiket egy 

nyilvános fórumon, de talán még a tanári szobában sem szoktunk feltenni, amiről sokan úgy vélhetik: ezt 

biztosan mindenki tudja rajtam kívül – vagy épp ellenkezőleg: ezzel senki sem foglalkozik, én miért 

tenném? Itt az alkalom és lehetőség, hogy megnézze: talál-e választ az eddig még ki sem mondott 

kérdéseire, felkelti-e az érdeklődését néhány mások által megfogalmazott kérdés? 

Igaza van, ha arra gondol, hogy nem könnyű a sajátos nyelvezetű, a pedagógus-képzésben nem is 

tanított mérésmetodikai ismereteket feltételező elemző munka. De ha velünk tart, most lépésről lépésre 

próbálunk együtt végighaladni a tanulók egyéni eredményeit bemutató Tanulói jelentések elemzésén, 

és a különböző internetes oldalakon elérhető alap- és kiegészítő információk segítségével bemutatni, 

hogy az adatokat miképpen lehet szakmai, pedagógiai tartalmakká fordítani.  

Ha saját tanítványai egyedi azonosítójával követi majd a bemutatott elemzések lépéseit, a kód és a 

hozzá tartozó sok szám megelevenedik: már nem az adatokat, hanem Zsuzsit, Petit, Dórit, vagy 

Bendegúzt látja bennük – és a lehetőséget, hogy velük közösen mennyi mindent tudnak tenni azért, 

hogy legközelebb szebb számok, jobb eredmények szülessenek – de leginkább hogy Ők könnyebben, 

sikeresebben boldoguljanak. Mint Radnótinak, Önnek sem lesz „térkép e táj”! 

1. Indokoltság, célok 

Az Országos kompetenciamérés (a pedagógusok körében általánosan használt mozaikszóval: OKM) 

adatait, eredményeit a pedagógusok döntő többsége (igaz eltérő mélységben) ismeri. Az iskolák 

figyelemmel kísérik, elemzik az Oktatási Hivatal által készített és közzétett iskolai és telephelyi 

jelentéseket, az eredmények javítása érdekében intézkedési tervek készülnek. Erről tanúskodnak az 

utóbbi évek kutatásai csakúgy, mint az intézményvezetők és kollégák személyes beszámolói. Arról 

viszont jóval kevesebb szó esik, hogy a diákok egyéni mérési eredményeit vizsgálják-e, elemzik-e? 

S ha igen, hogyan tudják ezeket hasznosítani a mindennapok nevelő-oktató munkájában, a személyre 

szóló fejlesztésben?  

Az OKM tartalmi keretét A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet melléklete tartalmazza, 

mégis sok kolléga teszi fel a mai napig azt a kérdést, hogy mit, és mért pont azt mérik a 

kompetenciamérés tesztjei, miért nem az iskolai tananyagot? A mérés fókuszát jelentő szövegértési 

képesség és matematikai eszköztudás jelentőségét csak az a pedagógus tudja a tanulók felé hitelesen 

közvetíteni, aki szakjától függetlenül elkötelezett abban, hogy minél alaposabban megismerje, és 

mindennapi munkájába beépítse ezek fejlesztését - különböző tartalmakba ágyazva.  



A diákok tanulmányaik során és a mindennapokban is rendszeresen találkoznak a 

kompetenciamérésben szereplőkhöz hasonló szövegekkel, de tartalmuk feldolgozásának szintjéről 

keveset tudunk, ritkán van módunk, időnk arra, hogy erről részletekbe menően meggyőződjük. 

Gyakran a tanuló és a pedagógus is csak globálisan érzékeli a problémát (nem érti mit olvas), nem 

kerül sor arra, hogy az okok mélyére ássunk (ahol a bajok orvoslását lehetne/kellene megtenni). 

Hasonló a helyzet azoknak a matematikai gyökerű problémáknak, helyzeteknek a megoldásával is, 

melyek az élet különböző területén és az iskolai tantárgyak tanulása során is felbukkannak, 

egyszerűbb, vagy komplexebb gondolkodási műveleteket, a tanultak új helyzetben való alkalmazását 

igényelnék, de valami miatt nem megy. Pedig matematika órán tanultuk, akkor még tudta! Hol a hiba? 

Melyik láncszem hiányzik?  

Ennek az eszköznek az a célja, hogy segítsen az okok, hiányzó láncszemek feltárásában, eloszlasson 

számos tévhitet és megerősítést adjon abban, hogy a felszínre kerülő hiba, hiányosság nem baj, csupán 

feladat – ami konkrét, megfogható, ezáltal közelebb visz a megvalósításhoz. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírja azt a minimum szintet a mérésben érintett évfolyamok 

mindegyikére, amelyet ha nem ér el az iskola, felszólítást kap, hogy intézkedési tervet kell készítenie. 

E szerint a tanulók legalább felének mindkét mérési területen el kell érni 6. évfolyamon a 2., 8. és 10. 

évfolyamon a 3. képességszintet. Az, hogy melyik tanuló hányadik szinten teljesített a mérésben, csak 

a tanulói jelentésekből derül ki, mint ahogyan az is, hogy mely feladatokat tudta sikeresen megoldani, 

melyeket nem. Ezeket az információkat (a mögöttük lévő szakmai tartalmakkal együtt) tehát feltétlenül 

ismernie kell azoknak, akik javítani szeretnének az eredményeken. 

2. Várható eredmények 

Az alábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy egy képzeletbeli riport (vagy méginkább egy őszinte, baráti 

hangvételű szakmai beszélgetés) keretében segítsük az OKM Tanulói jelentéseinek értelmezését, 

elemzését, az eredmények javítását szolgáló napi pedagógiai munka lehetőségeinek számbavételét. 

Arra biztatunk mindenkit, hogy ha velünk tart, ne csak olvassa, hanem közben próbálja is ki saját 

tanítványai eredményeinek elemzését! Nem kell egyszerre minden kérdésen végigszaladni, inkább 

részenként, de közben tevékenyen haladjanak. Jó, ha legalább eleinte csoportban végzik az elemzést 

olyan kollégákkal, akik ugyanazokat a diákokat tanítják. Több szem többet lát, ha egyikük nem figyel 

fel valamire, a másiknak eszébe juthat. Ha egyikük a számítógépen dolgozik, adatokat gyűjt, valaki 

más közben lejegyezheti azokat. Mint minden másban, a tanulói jelentések elemzésében és a 

megoldásokhoz vezető irányok kijelölésében is úgy lehet rutint szerezni, ha minél többet csinálják. 

A gyűjtött tapasztalatokat, a munka közben készített segédleteket egymás között megosztva rövidebb 

idő alatt messzebbre juthatnak.  

Kedves Kolléga! 

Nem lesz rövid ez a kaland, sőt igazán vége sem lesz – hiszen minden kérdés, lehetőség újabbakat fog 

eszébe juttatni – ezeket a szálakat azonban már önállóan, vagy kollégáival tudja majd tovább szőni. 

Azt reméljük, hogy a Riport végére érve azt mondja majd: Ez tényleg izgalmas, érdekes dolog! Megéri 

a ráfordított időt, energiát! És indul is, hogy másnapra konkrét, a mérés tényszerű eredményeire 

épülő fejlesztő tervet készítsen, feladatokat válogasson Zsuzsinak, Petinek, Dórinak, Bendegúznak! 

Aztán, ha holnapután megint eszébe jut egy újabb kérdés, vagy kíváncsi további lehetőségekre, ismét 

leül a számítógéphez, felkeresi a már ismerős oldalakat és tovább „nyomoz”. 

Ha partnerekre talál kollégái között ehhez a tevékenységhez, még izgalmasabb, élvezetesebb, s nem 

utolsó sorban hatékonyabb lesz a közös munka. 



3. Mit tartalmaz ez az eszköz?  

Ennek az eszköznek a következő címet adtuk:  

„Képzelt riport” az Országos kompetenciamérés tanulói eredményeinek elemzéséről és annak 

hasznosításáról 

Korábbi tapasztalatainkból összegyűjtöttük a pedagógus kollégák kérdéseit, kétségeit az országos 

kompetenciamérés eredményeinek – ezen belül elsősorban a tanulói szintű eredményeknek – a 

megismerésére, hasznosíthatóságára vonatkozóan. Mint „készséges riportalanyok” igyekeztünk ezekre 

legjobb tudásunk szerint válaszolni. Vannak kérdések, amikre viszonylag egyszerű, rövid válasz 

adható, de van olyan eset is, amikor maga a kérdés nagyon rövid: „Hogyan lehet értelmezni a tanulói 

jelentés adatait?”, a releváns választ azonban csak hosszan lehet kifejteni. Erre az esetre azt a megoldást 

találtuk, hogy egy konkrét, valós „példa-tanuló” adatain keresztül (természetesen anonim módon), 

lépésről lépésre haladva mutatjuk meg az elemzés folyamatának egy lehetséges útját. Véletlenül sem 

gondoljuk, hogy ez az egyedüli megközelítési mód. Biztos, hogy sokan más nyomvonalon közelítenek 

a kérdéshez – teljes sikerrel. Mint ahogy a pedagógia legtöbb céljának eléréséhez, ehhez sincs egyedüli 

út, sok jó lehet. Mi megmutatunk egyet és hisszük, hogy az olvasók, ha kipróbálják, saját egyéniségük 

szerint alakítják majd. 

A kérdésekre válaszolva megmutatjuk azt is, hol, hogyan lehet elérni azokat az internetes oldalakat, 

melyek az elemző munkához szükségesek. A „riport” végén egy irodalomjegyzéket is találnak azokból 

az általunk leginkább fontosnak, hasznosnak tartott írásokból, amik az elemző munkát segíthetik. 

Az eszközhöz tartozik továbbá egy egybeszerkesztett linkgyűjtemény is, amiről azt gondoljuk: „jó, 

ha mindig a kezünk ügyében van”. 

Általános- és középiskolában tanító tanár kollégáknak ajánljuk. 

a) Mire használható?  

Azon kollégáknak, akik még nem végeztek soha tanulói szintű elemzést az Országos kompetencia-

mérés eredményeiből, inspirációt adhat és segíti a folyamat elsajátítását. 

Akik már végeztek, vagy rendszeresen végeznek ilyet, összevethetik saját tapasztalataikkal, vagy 

további ötleteket meríthetnek belőle. Lehet, hogy nekik másra már nincs is szükségük, de legalább a 

linkgyűjtemény, vagy néhány ajánlott újabb szakirodalom jól jöhet. 

Akinek kétségei vannak, javasoljuk, hogy először csak lapozza át, nézze meg nem talál-e olyan 

kérdést, amelynek válasza mégis érdekelheti. 

b) Hogyan használható? 

Semmiképp nem egy „leülök és végigolvasom” típusú olvasmány! Sokkal inkább kézikönyv jellegű, 

amit többször elővesz az ember, miközben tevőlegesen csinál valamit – esetünkben elemzi saját 

tanítványai eredményeit. 

 

 

 

 



„Képzelt riport” az Országos kompetenciamérés tanulói eredményeinek 

elemzéséről és annak hasznosításáról 

 

1. Engem pedagógusként és egyben szülőként is érdekelnek az Országos kompetenciamérés 

eredményei. Hol tudom ezeket megnézni? 

Az országos kompetenciamérés (OKM) eredményeiről az Oktatási hivatal a mérést követő év február 

végéig országos, fenntartói, intézményi és telephelyi szintű elemzéseket, jelentéseket készít, 

melyek nyilvánosak, mindenki által megtekinthetők a www.kir.hu/okmfit oldalon. 

Az oldal további lehetőségeket is kínál, többek között itt érhetők el a NETFIT mérés jelentéseit is. 

Ugyanezen az oldalon a „Segítség” szóra kattintva elérhetők többek között az egyes jelentések ábráinak 

értelmezését szolgáló Útmutatók is. 

A jelentésekben közölt adatok lehetővé teszik, hogy az iskolák pedagógusai elemezzék saját 

eredményeiket, összevessék azokat az országos- és szűkebb körű rétegstandardokkal, hasonló, vagy 

éppen lényegesen különböző más iskolák eredményeivel. Természetesen a szülők vagy más 

érdeklődők is igen részletes, sok szempontból árnyalt képet kaphatnak bármely intézményről vagy 

telephelyről a rendelkezésre álló bőséges információk alapján. Érdemes hangsúlyozni, hogy az OKM 

a teljesítményeket nem csak abszolút skálán mutatja be, hanem a tanulók szociokulturális hátterét 

megjelenítő családi háttérindex segítségével azon iskolák rendkívül értékes pedagógiai teljesítményét 

is láthatóvá teszi, amelyek nem a legjobb körülmények között élő, legtehetségesebb tanulókkal 

foglalkoznak. A 2010. évi mérés óta követni lehet az egyes tanulók fejlődését, és ez által képet lehet 

alkotni az iskola fejlesztő hatásáról is.1 

A fentieken túl az Oktatási Hivatal egyedi Tanulói jelentéseket is készít, a mérésben részt vett 

diákok eredményeit azonban csak az iskolájuk, valamint a szülők jogosultak megismerni. A tanulói 

jelentések is a fenti honlapról érhetők el, a belépéshez azonban a diák mérési azonosítója szükséges. 

A tanulók a mérések napján az iskolától megkapják azt a „Névkártyát”, amelyen az azonosítójuk 

szerepel, ezt hazavihetik szüleiknek. Célszerű gondosan megőrizni, mivel a mérési azonosító állandó, 

iskolaváltáskor sem változik. (Amennyiben mégis „elkallódott” gyermeke mérési azonosítója, 

forduljon bizalommal az iskolájához, ott pótlólag is meg tudják adni Önnek.) 

Az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos számos egyéb információt talál még az Oktatási 

Hivatal honlapján: http://www.oktatas.hu/ a Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Országos 

kompetenciamérés menüben: többek között elérheti innen a korábbi évek méréseinek feladatlapjait, 

javítókulcsait, a méréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket, a vonatkozó jogszabályokat, szakmai 

elemzéseket és publikációkat, valamint megtekintheti a gyakran ismételt kérdésekre adott hivatalos 

válaszokat is. 

 

 

 

 

                                                           
1 Országos kompetenciamérés –Általános leírás Elérhető: 
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras 
 

http://www.kir.hu/okmfit
http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras


2. Kollégáimmal sokat bosszankodunk azon, hogy az országos mérésben nem az iskolai 

tananyagot mérik. Miért? 

A PISA-hoz és más alkalmazott műveltséget mérő programokhoz hasonlóan az Országos 

kompetenciamérésnek is „központi eleme a boldogulni képes állampolgár víziója”2. Ennek 

szellemében két meghatározó alapképességet vizsgál: a szövegértést, mint az önálló ismeretszerzés 

elemi feltételét és a matematikai eszköztudást, ami a probléma-megoldás alapját képezi. A távlatos 

szemléletnek megfelelően nem elsősorban az iskolai tantervek konkrét, adott évfolyamokra 

vonatkozó megvalósulását méri, hanem azt, hogy a tanultakat hogyan tudják a napi 

gyakorlatban, valós problémák, helyzetek megoldásában alkalmazni. A tesztek olyan, többnyire 

életszerű szituációban megjelenített feladatokat tartalmaznak, amelyeknek megoldásához szükséges 

ismeretekkel elvileg már rendelkeznek a diákok. 

Az OKM tesztjei részletesen kidolgozott tartalmi keretre épülnek. Ezekben rögzítik, hogy a 

tesztfüzetekben milyen mérési területeket, tartalmi elemeket és gondolkodási műveleteket 

milyen feladattípusok alkalmazásával mérnek.3 

A mérések tartalmát igen részletesen mutatja be Az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei című 

kiadvány, melyet Balázsi Ildikó és munkatársai 2014-ben készítettek. Ajánljuk mindazoknak, akik 

szívesen mélyülnek el a részletek alapos tanulmányozásában. Ez a leírás a matematika és szövegértés 

tesztekben szereplő tartalmi területeket és gondolkodási műveleteket példafeladatokkal is 

megmagyarázza. Tartalmazza továbbá a háttérkérdőívek tartalmi keretét is. Elérhető: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2014/AzOKMtartalmikeretei.pdf 

Itt csak a tartalmi keret néhány hangsúlyos elemét emeljük ki a két mérési területre vonatkozóan. 

Az OKM tartalmi kerete a szövegértést a következőképpen definiálja: „A szövegértés az írott nyelvi 

szövegek megértésének, használatának és a rájuk való reflektálásnak a képessége annak érdekében, 

hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását, képességeit, kikapcsolódjék, sikerrel alkalmazkodjon 

vagy vegyen részt a mindennapi kommunikációs helyzetekben.”  

A szövegértés tesztekben többféle szövegtípust használnak: formai szempontból folyamatos, nem 

folyamatos és kevert szövegeket, kommunikációs céljuk szerint élményszerző, magyarázó és 

adatközlő szövegeket. (Korábban a szövegtípusok megnevezése a következő volt: elbeszélő, 

magyarázó és dokumentum szöveg. Tartalmukban alapvető változás nem történt, csak a megnevezést 

pontosították.) A diákok a szövegekhez kapcsolód feladatok megoldásakor különböző gondolkodási 

műveleteket hajtanak végre, melyek a következők: 

Információ-visszakeresés: a szöveg információinak (pl. tényeinek, adatainak) azonosítása, 

visszakeresése, 

Kapcsolatok, következtetések: a szövegben lévő logikai és tartalmi kapcsolatok, összefüggések 

felismerése 

Értelmezés: a szöveg egészének, egy részének vagy konkrét tartalmi elemeinek, továbbá stiláris 

jellemzőinek és a szöveg üzenetének értelmezése 

                                                           
2 Ostorics László (2015): A tanulói teljesítménymérések jellemzői, jövőbeni irányvonalai, kritikái. In: Széll Krisztián 

(szerk.): Mit mér a műszer? A tanulói teljesítmények alkalmazhatóságáról (p. 55.), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 

Budapest. Elérhető: http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/mit_mr_a_mszer.pdf 
3 Az Országos kompetenciamérés Tartalmi keretét  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete tartalmazza 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2014/AzOKMtartalmikeretei.pdf
http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/mit_mr_a_mszer.pdf


Az 1. ábra az OKM szövegértési feladatsorainak tesztmátrixát mutatja be, ami a gondolkodási 

műveletek és szövegtípusok szerinti kategóriákra vonatkozóan adja meg a feladatok elvárt arányait 

évfolyamonként.  

 
1. ábra4 

A matematikai eszköztudás vizsgálatának igénye a ’90-es években fogalmazódott meg először. Az 

iskola kereteiből kilépve a mindennapi problémák, életszerű alkalmazások kerültek előtérbe, amibe 

beletartoznak a tanulmányok szempontjából fontos területek, például a biológia, a fizika, a kémia vagy 

bizonyos szakmai tárgyak elsajátításához segítséget nyújtó ismereteket célzó feladatok is. 

Az OKM tartalmi keretében a matematikai eszköztudásra vonatkozó következő definíció szerepel:  

„a kompetenciamérésben vizsgált matematikai eszköztudás magában foglalja az egyénnek azt a 

képességét, amelynek segítségével megérti és elemzi a matematika szerepét a valós világban; a 

matematikai eszköztár készségszintű használatát; az elsajátított matematikai tudás valós 

élethelyzetekben való alkalmazásának igényét és az erre való képességet; valamint a matematikai 

eszközök használatát a társadalmi kommunikációban és együttműködésben az egyén életkorának 

megfelelő szinten.”4 

A kompetenciamérés matematikai tartalma nem a Nemzeti alaptantervre épül, de figyelembe veszi 

azt. A matematikán belül négy tartalmi területet különböztetnek meg: 

 mennyiségek, számok, műveletek 

 hozzárendelések, összefüggések 

 alakzatok, tájékozódás 

 statisztikai jellemzők, valószínűség 

A feladatok megoldásához különböző gondolkodási műveletekre – képességekre, készségekre van 

szükség. Ezeket összetettségük alapján három csoportra osztották: 

 tényismeret és egyszerű műveletek 

 alkalmazás, integráció 

 komplex megoldások és értékelés 

 

A 2. ábra az OKM matematika feladatlapjainak összeállításánál alkalmazott tesztmátrixot mutatja be, 

ami biztosítja a fő tartalmi területek és gondolkodási műveletek arányos megjelenését a 3 évfolyamon. 

                                                           
4 Balázsi és mts. (2014): Az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei Oktatási Hivatal, Budapest. 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2014/AzOKMtartalmikeretei.pdf  

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2014/AzOKMtartalmikeretei.pdf


 
2. ábra4 

 

3. Amikor a tantestülettel elemeztük az OKM iskolai és telephelyi jelentéseit, igazgatónk azt 

mondta, hogy az eredmények javítása érdekében minden kollégának részt kell venni a fejlesztő 

munkában. Mindenkinek el kell végezni a tanulók egyéni eredményeinek elemzését is? 

Intézményvezetőjük helyesen mondta, hogy az Országos kompetenciamérés (OKM) eredményeinek 

elemzése és a tanulók fejlesztése az egész iskola, valamennyi pedagógus közös ügye kell, hogy 

legyen. 

Az egy-egy tanuló egyéni eredményeit tartalmazó, adott mérési évre vonatkozó Tanulói jelentés 

részletes elemzését természetesen elegendő mérési területenként egy kollégának elvégezni. 

Szerencsés, ha erre elsősorban magyar és matematika szakos tanárok, vagy mérés-értékelési 

szakértelemmel is rendelkező osztályfőnökök, mérési koordinátorok (nagy intézményekben általuk 

vezetett alkalmi munkacsoportok) vállalkoznak, mivel a jelentések számszerű adatain túl fontos, hogy 

az információkat tartalmi szempontból is elemezzék. A tanuló további fejlesztéséhez a szakmai 

irányok kitűzésében is nekik lehet kulcsszerepük. Ez természetesen nem mentesíti a többieket a 

feladatban való tevőleges közreműködés alól. Fontos, hogy a levonható tapasztalatokat, 

következtetéseket az elemzést végzők megosszák az adott osztályt tanító valamennyi kollégával, 

minden tanulóra vonatkozóan (pl. az osztályfőnök által szervezett megbeszélés keretében). 



A fejlesztés feladataiból már mindenki részt tud vállalni, hiszen a mérési területek: a szövegértés és 

a matematikai eszköztudás tantárgyakon átívelő alapkompetenciák, melyek tudatos fejlesztése 

bármely tantárgy keretében, minden pedagógusnak feladata. A hatékonyságot nagymértékben 

növelheti a horizontális hatások szinergiája, a többoldalú, több szempontú megközelítés. Egy-egy 

diák esetében akkor érhető el igazán jelentős javulás az eredményekben, ha olyan segítséget tudunk 

számára nyújtani, ami az ő sajátos – korábbi mérések eredményeiből kimutatott – fejlesztendő 

területeire, képesség-összetevőire fókuszál. 

 

4. A mi iskolánk OKM eredményei nagyon gyengék. A telephelyi jelentésekből látszik, hogy több 

diákunk 1. szinten és 1. szint alatt teljesített. Hogyan tudom beazonosítani, hogy kik ők? 

Mindenekelőtt keresse fel az Oktatási hivatal által működtetett, az országos mérések eredményeinek 

bemutatására szolgáló internetes oldalt: https://www.kir.hu/okmfit/ 

Innen elérhető az Országos kompetenciamérés FIT elemző szoftver, amiből lehívható az a táblázat, 

ami a mérési azonosító szerint sorba rendezve tartalmazza a mérésben részt vett tanulók egyéni 

eredményeit, többek között az általuk elért képességszintet is. Ennek a szoftvernek a használatához 

speciális jelszó szükséges (a KIR rendszeren keresztül az intézmény vezetője jelölhet ki olyan 

személyeket, akik hozzáférhetnek). A szoftver használata elég összetett, a felület kezelésének 

elsajátítása kellő informatikai jártásságot is igényel. 

Ettől jóval könnyebb és a pedagógusok számára hasznosabb is, ha az ugyancsak ezen az internetes 

oldalon található Tanulói jelentéseket tanulmányozza, hiszen ebből a képességszinten kívül számos 

egyéb, az egyes tanuló eredményeire vonatkozó adatot is megismerhet. (erről lásd később részletesen!) 

 

3. ábra 

https://www.kir.hu/okmfit 

 

https://www.kir.hu/okmfit/


A megjelenő oldalon először a tanuló mérési azonosítójának beírására lesz szükség, ami 

legkönnyebben az Ön számára a mérési jegyzőkönyvekből érhető el az iskola irattárában (célszerű 

ezt az intézményvezetőtől elkérnie) (4. ábra). 

 

 

4. ábra 

4.1 Mi is az mérési azonosító? Ismerhetem, használhatom én, mint pedagógus? 

Először is fontos tisztázni, hogy nem azonos az oktatási azonosítóval, amit minden tanuló akkor kap 

meg, amikor belép az oktatási rendszerbe, és tanulmányai végéig ez a hivatalos nyilvántartásának 

alapja. (Többek között ez alapján biztosítható a tanulói jogviszonyhoz kötött juttatások, kedvez-

mények igénybevétele is.) A mérési azonosító ehhez képest egy sokkal speciálisabb, csak a központi 

mérésekhez alkalmazott adat, melyet 2008-tól alkalmaznak.  

A Mérési azonosító célja, hogy „a mérés kiértékelését végzők előtt a mérésben részt vevő diákok 

személyes adatai rejtve maradjanak, ugyanakkor az iskolai évek alatt elvégzett országos mérések 

eredményeiből az egyes diákok fejlődése is nyomon követhető, elemezhető legyen.”5 

(2008-ig minden kompetenciamérés előtt új azonosítót kapott a tanuló, így nem volt mód a nyomon 

követésre.)  

Az országos mérések, értékelések során az érintett tanulónál minden esetben azt a mérési azonosítót 

kell alkalmazni, amelyet az általa első ízben kitöltött dokumentumon alkalmaztak. Az országos mérés 

eredményeinek kiértékelése után az erre a célra készült internetes felületen a Mérési azonosító 

segítségével lehet megtekinteni a tanuló adott évi mérésben elért egyéni eredményét. 

Minden mérési azonosító 8 jelből áll, melynek első fele egy nagybetű és három szám, majd egy 

kötőjel után ismét nagybetű és három szám következik: Pl: A123-B567. A mérési azonosító 

„generálása” a tanuló iskolájában történik. Az erre megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatárs 

végzi elektronikus úton, a KIR mérési azonosító generáló rendszerében (a tanulók oktatási 

azonosítója alapján). Ez egy bizalmas adat, melynek személyazonosításra alkalmas módon (névvel) 

történő összekapcsolására csak a tanuló szülei (gondviselője) és az az oktatási intézmény jogosult, 

amellyel a tanuló érvényes tanulói jogviszonyban áll. Magát az azonosító kódot személy-azonosításra 

nem alkalmas módon (vagyis név hozzárendelése nélkül) a mérések feldolgozását végzők is 

használhatják. 

                                                           
5 A mérési azonosítóra vonatkozó jogszabályi előírásokról bővebben az Oktatási hivatal honlapján tájékozódhatunk:  

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/jogszabalyok?itemNo=4  

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/jogszabalyok?itemNo=4


A köznevelési törvény így rendelkezik erről:  

„A személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók fel, a tanuló 

fejlődésének figyelemmel kísérése, a fejlődéshez szükséges pedagógiai intézkedések kidolgozása és 

megvalósítása céljából. A személyazonosításra alkalmas módon tárolt, a tanuló fejlődésének figyelemmel 

kísérésére vonatkozó adatok a szülő egyetértésével átadhatók a pedagógiai szakszolgálat részére a tanuló 

fejlődésének megállapításával kapcsolatos eljárásban történő felhasználás céljára”. 

Ez a jogszabály egyértelműen felhatalmazza az iskola pedagógusait, hogy a tanuló fejlesztésének 

érdekében megismerhetik a mérési azonosítót, hiszen ennek birtokában juthatnak csak olyan 

információkhoz, amely a tanuló egyéni fejlesztésének alapját adják.  

A mérésben részt vevő tanulók a mérés napján kapja meg a saját mérési azonosítójukat tartalmazó 

dokumentumot (Névkártyát).  

A tanuló iskolája (akivel érvényes jogviszonyban áll) bármikor előállíthatja a mérési azonosítóját, 

tárolhatja is azt az iratkezelés szabályai szerint, hiszen a további országos mérések esetén is ez 

használandó (pl. NETFIT, idegen nyelvi mérés). Ha iskolánkba új tanuló érkezik, a mérési azonosító 

generálást érdemes minél előbb megtenni, nem kell megvárni a következő mérés előtti 

adatszolgáltatás időpontját. Különösen fontos lehet ez a középiskolákban: ne a 10. osztályos 

kompetenciamérést megelőzően generáljuk a mérési azonosítót, hanem akkor, amikor a nálunk 

9. osztályba járó tanuló 8. osztályos mérési eredményeit közzéteszik, azaz február utolsó napját 

követően mielőbb. A mérési azonosító ismeretében ugyanis a középiskola pedagógusa jogosult 

hozzáférni a tanuló korábbi mérési eredményeit tartalmazó tanulói jelentéshez, azok adatait 

elemezheti, majd a fejlesztést célzó szakmai feladatokat megtervezheti. 

FIGYELEM! ÚTELÁGAZÁS! 

Ha Ön általános iskolában tanít, kérjük, folytassa az olvasást az 5. kérdésnél! 

Ha Ön középiskolában tanít, kérjük, folytassa az olvasást az 6. kérdésnél! 

A kérdések lényege azonos, de a válaszokat az intézménytípushoz igazítottuk. 

 

 

5. Általános iskolában magyar tanár vagyok. Miért fontos a tanulói jelentéseket megismernem? 

A jelentés adatai alapján (később részletesen bemutatásra kerülő módon) elvégezheti a tanulók egyéni 

teljesítményének elemzését. Képet kaphat arról, hogy egy-egy tanuló mely feladatokat oldotta meg 

sikeresen, melyek okoztak nehézséget, viszonyíthatja az elért eredményét a többi tanulóhoz, a 8. 

osztályos tanulóiról megtudhatja, hogy az előző (6. osztályos) mérésekhez képest a fejlődésük milyen 

mértékű volt.  

5.1 Érdemes ezzel bajlódnom, hiszen akik a 6. osztályos mérést írták, már hetedikesek, mire 

közzéteszik az eredményeket. Nem is beszélve a 8. osztályosokról, akik már az eredmények 

közreadásakor rég nincsenek az iskolánkban! 

Igen, amit mond, abban van igazság! 7. osztály második félévére már biztosan jól ismeri a 

tanítványait. Tudja róluk, hogy jó vagy rossz tanulók, milyen osztályzataik vannak, mik azok a 

feladatok, amik nehézséget okoznak számukra. De ismeri-e tudásuk, képességeik pontos részleteit? 

Tudja-e hogy milyen konkrét hiányosságok állnak a nehézségeik hátterében? Mert ezek ismeretében 

érdemi előrelépést lehet tenni a teljesítményük javulásában. Ha velük az általános iskolában 

eltöltendő következő másfél évben célirányos fejlesztést szeretne megvalósítani, érdemes figyelembe 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNG5s4DKzsgCFaYPcgodCaYIjg&url=http://jugyumako.blog.hu/page/14&bvm=bv.105454873,d.bGg&psig=AFQjCNFXv_YNcIYXPTipDpF5iPOaYYIjcQ&ust=1445345532265470


venni, hogy a kompetenciamérésben a feladatok mely részeivel nem tudtak megbirkózni, milyen 

gondolkodási műveleteket igényeltek volna az általa meg nem oldott vagy hibásan megoldott 

feladatok.  

Ha megpróbálja tanítványait is bevonni saját eredményük elemzésébe, néhány hibás, vagy meg nem 

oldott feladat megbeszélése közben a többször ismételhető miért? kérdés sok korábbi „titokra” 

deríthet fényt. Egy négyszemközti találkozáson még a legnehezebben kezelhető gyerek is megnyílhat. 

Megérezve a „fontos vagy nekem” üzenetet, végre őszintén beszélhet a ki tudja milyen régóta cipelt 

kétségeiről, rosszul rögzült korábbi ismereteiről, vagy olyan mentális gátakról, melyek jelentősen 

ronthatják az iskolai teljesítményt. Ezt követően valóban személyre szabott, együttműködésen 

alapuló lehet a további közös munka. 

Az is elgondolkodtató, hogy a 8. osztályos tanulók eredményeit, akik már a jelentés megjelenésekor 

nem is az iskola tanulói, érdemes-e mélységében megismerni? Próbálja ezt a kérdést saját 

szempontjából megközelíteni, és néhány – az eredetivel összefüggő – más típusú kérdést önmaga 

számára feltenni. Például ilyeneket: Akarom tudni, hogy négy év alatt mit sikerült elsajátíttatnom 

azzal a diákkal, akivel napi kapcsolatban voltam? Érdekel, hogy az általam megítélt fejlődése 

mennyire pontos, ha a hasonló osztályba járókhoz, hasonló háttérrel rendelkezők fejlődéséhez 

viszonyítják? Szeretnék visszajelzést kapni munkám hatékonyságáról? Fejlődhetek-e azáltal, ha 

megvizsgálom szerepemet a tanuló eredményeinek alakulásában? Tudom-e hasznosítani munkám 

során ezeket a tapasztalatokat? Ha a fenti kérdésekre igen a válasza, akkor mindenképpen érdemes 

pár órát a volt nyolcadikosai eredményeinek elemzésére szentelni! 

Kérjük, folytassa az olvasást a 7. kérdésnél! 

 

6. Középiskolai tanárként mikor, mit tudhatok meg a saját tanítványaimra vonatkozóan a mérési 

eredményekből? 

A 4 évfolyamos középiskolák döntő többsége úgy gondolja, hogy az OKM őket kizárólag a 10. 

osztályosok mérésében érinti. érdemes azonban kicsit szélesebb látószögben tekinteni a 

kompetenciamérésekre. Gondoljanak csak arra, hogy a középiskolába bekerülő tanulók sok féle 

általános iskolából érkeznek, a hozott osztályzatok különböző tudást, képességeket takarhatnak. A 8. 

évfolyamos országos kompetenciamérést azonban minden tanuló azonos körülmények között írta 

meg, azonos teszten, azonos javítási elvek alapján történt a kiértékelés. A 8. osztályosok mérési 

eredményét tartalmazó Tanulói jelentések megjelenésekor (a mérést követő év február 28-án) ezek a 

diákok már középiskolások, ott vannak az Önök intézményének 9. évfolyamán. 

A középiskolák pedagógusainak érdemes a 8. osztályos eredményeket is megnézni, elemezni, hiszen 

sok mindent elárulhat a tanuló jelenlegi, a középiskola kezdetén tapasztalt teljesítményének okairól. 

Még időben fel tudják tárni azokat a „hozott” hiányosságokat, melyek célzott fejlesztéssel a 

következendő időszakban pótolhatók. Sok mindenre választ kaphatunk tanítványainkkal 

kapcsolatban, ha már az első közös évünkben olyan adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek 

objektív méréseken alapulnak. 

6.1 Honnan, hogyan ismerhetem meg a jelenleg 9. osztályos tanulóim 8. osztályos mérésének 

eredményeit? 

Mivel a tanulók beiratkozáskor jogviszonyt létesítettek a középiskolával, az intézmény 

pedagógusának joga van használni a mérési azonosítót (lásd részletesebben a 4. kérdésnél) és 

megismerni a tanuló előző évek méréseiben elért teljesítményét is. 



Tanulóik 8. osztályos kompetenciamérésének eredményeit a mérési azonosító ismeretében könnyen 

elérheti a Tanulói jelentésekből a https://www.kir.hu/okmfit/ internetes oldalról. 

A jelentés adatai alapján (később részletesen bemutatásra kerülő módon) elvégezheti a tanulók egyéni 

teljesítményének elemzését. Képet kaphat, hogy egy-egy tanuló mely feladatokat oldotta meg 

sikeresen, melyek okoztak nehézséget, viszonyíthatja az elért eredményét a többi tanulóhoz, 

megtudhatja, hogy az előző (6. osztályos) mérésekhez képest a fejlődése milyen mértékű. Ezek fontos 

alapot jelentenek a tanulók megismeréséhez, további, közös munkájukhoz. 

6.2 Érdemes a 10. osztályos mérés után is elemezni a tanulói jelentést? Hiszen ezek a diákok 

már 11. osztályba járnak, mire közzéteszik az eredményeket. Akkora már jól ismerem a 

tanulóimat, és sokkal inkább az érettségire/záróvizsgára való felkészítésükkel kellene 

foglalkoznom! 

Valóban, tanítványai már 11. osztályba járnak, mire a jelentés elérhetővé válik. (Sajnos minimum 

ennyi időre van szükség a sokmillió adat javításához, kódolásához, feldolgozásához és a jelentések 

elkészítéséhez.) Igen, tudja róluk, hogy jó vagy rossz tanulók, milyen osztályzataik vannak, 

valószínűleg azt is, hogy miben jók, miben gyengébbek. De ismeri-e tudásuk, képességeik pontos 

részleteit? Tudja-e hogy milyen konkrét hiányosságok – esetleg az évek során beidegződött téves 

ismeretek, rutinok – vannak a nehézségeik hátterében? Mert valójában csak ezek ismeretében tud 

érdemben segíteni a teljesítményük javulásában. Ha a középiskolában eltöltendő következő másfél 

évben célirányos fejlesztést szeretne megvalósítani, érdemes figyelembe venni, hogy egy-egy tanuló 

számára a kompetenciamérésben milyen típusú feladatok okoztak nehézséget, milyen gondolkodási 

műveleteket igényeltek volna az általa meg nem oldott vagy hibásan megoldott feladatok. 

Természetesen az elemzés akkor lehet a leghatékonyabb, ha a tanítványokkal közösen végzi – hiszen 

Ők a leginkább érdekeltek abban, hogy korábbi hiányosságait pótolják, tévedéseiket korrigálják. Így 

valóban személyre szabott, eredményes lehet a fejlesztő munka, az érettségire, záróvizsgára való 

felkészülés is.  

Ha hangsúlyozzuk, mennyire fontos, hogy a középiskolából kikerülő tanulók rendelkezzenek a 

továbbtanuláshoz, a munkába álláshoz nélkülözhetetlen alapképességekkel, azokkal a 

kompetenciákkal, melyek az életben való boldogulásukhoz szükségesek, érdemes végiggondolni, 

hogy ezt a fent leírt, mindennapjainkat átszövő tudatos, apró lépésekre bontott tevékenységekkel 

érhetjük el.  

A feltett kérdését érdemes a másik oldalról, saját szempontjából is megközelíteni: érdemes-e 

részletesen megismernie tanítványai 10 osztályos mérésben elért eredményeit (habár közben már 9 

hónap eltelt)? Ez attól függ, hogy – kizárólag önmaga számára – lebontja-e további részkérdésekre, 

és azokra mit válaszol. Például a következő részkérdések tehetők fel: Akarom tudni, hogy az alatt a 

két év alatt – amíg tanítottam – milyen fejlődést ért el az a diák, akivel napi kapcsolatban voltam? 

Érdekel, hogy az általam megítélt fejlődése mennyire pontos, ha a hasonló osztályba járókhoz, 

hasonló háttérrel rendelkezők fejlődéséhez viszonyítják? Szeretnék visszajelzést kapni munkám 

hatékonyságáról? Fejlődhetek-e azáltal, ha átgondolom szerepemet a tanuló eredményeinek 

alakulásában? Tudom-e hasznosítani további munkám során ezeket a tapasztalatokat? – Ha ezekre a 

kérdésekre válaszol önmagának, egyszersmind az eredeti kérdésre is válaszol, s remélhetőleg a 

további munkájához is ösztönző muníciót kaphat.   

Kérjük, folytassa az olvasást a 7. kérdésnél! 

 

https://www.kir.hu/okmfit/


 

7. A tanuló jelentés milyen adatokat tartalmaz? Hogyan lehet ezeket értelmezni, hasznosítani? 

TALÁLKOZÁSI PONT! 

Kedves általános iskolában és középiskolában tanító kollégák! 

Újra összevontan folytatjuk a kérdések megválaszolását, hiszen a tanulói jelentések 

adattartalma közel azonos minden évfolyamon, kivéve, hogy a hatodikosoknál a 

fejlődést bemutató diagramok még nem szerepelnek, lévén az első mérésről szó. 

A 8. osztályosok Tanulói jelentésének elemzést fogjuk az alábbiakban bemutatni, mivel ez az 

évfolyam mindkét iskolatípusban tanítók számára érdekes lehet. 

A fenti, 7. kérdésekre úgy tudjuk legegyszerűbben megadni a válaszokat, ha egy valós tanuló valós 

jelentését elemezzük, természetesen személyazonosításra alkalmatlan módon (a valódi mérési 

azonosítót a megjelenő ábrákon egy nem létező kódra, X000-Y111-re írtuk át). 

Keressük tehát fel a már jól ismert https://www.kir.hu/okmfit/ oldalt, ahol a Tanulói jelentésre 

kattintva és diákunk mérési azonosítóját begépelve nyomjuk meg a keresés gombot. Ekkor a 

következő felületre jutunk (5. ábra):  

 
5. ábra 

A „Jelentés 2012 – 8. évfolyam (közös skála szerint)” felirat után található  jelre kattintva érjük el az 

adott év jelentését (6. ábra), ami akár ki is nyomtatható vagy lementhető pdf formátumban (7. ábra). 

Azért a 2012. évet kellett kiválasztanunk, mert a mi „Példa-tanulónk” akkor volt 8. osztályos. 

 

https://www.kir.hu/okmfit/
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIfe2sXezsgCFQvwcgodygkMhg&url=http://www.emc.com/platform/oracle/oracle-server-virtualization-solutions.htm&bvm=bv.105454873,d.bGg&psig=AFQjCNGO1t0M6fYJNXhpmgPFG6XA-Ef1Dw&ust=1445351067277253


 
 

6. ábra 

 

 
7. ábra 

X000-Y111 

X000-Y111 

X000-Y111 

X000-Y111 



A jelentés egyes adatait most kiemelve, részletenként vizsgáljuk meg! 

A legelső sorokban információkat láthatunk a mérési évre és a tanulóra vonatkozóan, majd mindét 

mérési területre részletes adatokat ismerhetünk meg. 

Kezdjük a Matematikai eszköztudás mérési területtel: 

Az első fontos információk egy összefoglaló táblázatból olvashatók le (8. ábra).  

 

Mérési azonosító Képesség-pont  Képesség-szint Százalékos megoldottság 

X000-Y111 1420  2. szint 28% 

8. ábra 

De mit is jelentenek ezek? A képességpont nem összpontszámot, nem százalékos teljesítményt mutat 

(nem olyan, mint amikor egy dolgozatban a pontszámokat összegezzük, majd százalékos formában 

jelenítjük meg a tanuló teljesítményét), hanem egy valószínűségelméleti modell segítségével 

számítják ki. Normaorientált mérésről lévén szó az egyedi eredményeket az átlaghoz viszonyítják. 

2008-ban a 6. osztályosok országos átlagát 1500, a szórást 200 pontban rögzítették, ehhez illesztették 

a többi évfolyam, illetve a későbbi évek skáláit is. Ekkortól jött létre a közös, évfolyam független 

skála, melynek értékei a képességpontok. 

A képességpont kialakulásában nemcsak a helyesen megoldott feladatok száma játszik szerepet, 

hanem az is, hogy milyen szintű, nehézségű feladatok helyes megoldásából tevődik össze a 

teljesítmény: a nehezebb feladatok megoldása magasabb képességpontot ér. [Az egyes feladatok 

nehézségét a képességpontok azáltal jelenítik meg, hogy modellezik a megoldásuk valószínűségét].  

Annak érdekében, hogy a kompetenciamérés eredményei könnyebben értelmezhetők legyenek, a 

tanulókat a teszteredményeik alapján képességszintekbe sorolják. Egy tanuló képességszintje az a 

legmagasabb szint, amely szintnek megfelelő feladatoknak legalább a felét megoldaná 

képessége alapján. 

Az egyes szintekhez tartozó feladatok megoldásához szükséges tartalmakat és gondolkodási 

műveleteket összesítve és általánosítva készültek el az adott szint követelményrendszerét bemutató 

szintleírások. 

A tanulók képességszintje alapján globális képet tudunk alkotni arról, hogy milyen képességeket 

tudhatnak magukénak, és mi az, amiben elmaradnak a magasabb szintet elérő tanulóktól. A 

magasabb képességszintet elérő tanulók képesek teljesíteni az alacsonyabb képességszintek 

követelményeit is. A képességszintek – lévén a képességskála közös - évfolyamtól függetlenül 

érvényesek. 

Mindezekről konkrét információkat kaphatunk, ha magára a képességpontra (1420) vagy a 

képességszintre (2. szint) kattintunk. Ugyanaz a dokumentum jelenik meg, amely 2008-tól 

kezdődően tartalmazza a képességpontok országos átlagát mindhárom évfolyamon (9. ábra), és az 

egyes képességszintet elérő tanulók tudásának rövid jellemzését, a Szintleírást. 

A 9. ábra táblázatának Matematika adatai közül most számunkra legfontosabb a 2012. évi mérés 

országos átlaga (hiszen a példában szereplő tanulónk ekkor volt 8. osztályos), amely 1612, ehhez 

viszonyíthatjuk tanulónk 1420-as képességpontját. 

https://www.kir.hu/okmfit/files/kepessegpont_kepessegszint.pdf
https://www.kir.hu/okmfit/files/kepessegpont_kepessegszint.pdf


 

9 ábra 

A dokumentum másik táblázatából megtudhatjuk, hogy a 2. szinten teljesítő tanulónk milyen 

képességekkel rendelkezik a matematika mérés alapján. Röviden összefoglalva (2. szint): ismeri a 

legalapvetőbb matematikai fogalmakat és eljárásokat, a közvetlenül megérthető probléma-szitu-

ációkat értelmezi, képes egyetlen információforrásból a szükséges információk megszerzésére, az 

egyszerű vagy szimplán matematikai kontextusban megjelenő, jól körülírt, egylépéses problémákat 

meg tudja oldani, egyszerű, jól begyakorolt algoritmusokat, képleteket, eljárásokat és megoldási 

technikákat alkalmaz, képes az egyszerű érvelésre, az eredmények szó szerint értelmezésére.  

Mivel egy adott képességszintet elérő tanuló képes teljesíteni az alacsonyabb képességszintek 

követelményeit is, diákunkról elmondható még, hogy (1. szint): képes ismerős, főként matematikai 

szituációban, gyakran kontextus nélküli helyzetben feltett matematikai kérdések megválaszolására, 

egyértelmű, jól körülírt és minden szükséges információt tartalmazó feladatok megoldására, a 

közvetlen utasításokat követve végrehajtja a rutinszerű eljárásokat, a feladat kontextusából 

nyilvánvalóan következő lépéseket. 

A táblázat tanulmányozása itt persze nem érhet véget, hiszen a magasabb képességszintek leírásának 

tanulmányozása révén a Mire nem képes jelenleg? - kérdésre kaphatunk választ. A szakemberek 6. 

évfolyamon a 3. szintet, 8. és 10. évfolyamon a 4. szintet tekintik alapszintnek, a további ismeretek 

szerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz szükséges szintnek6 az adott korosztály 

sajátosságait is figyelembe véve. 

(Forrás: OKM 2014 FIT-jelentés – Útmutató a Telephelyi jelentés ábráinak értelmezéséhez 

https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM2014_Utmutato_a_Telephelyi_jelentes_abrainak_ertelmezese

hez.pdf) Tanulónk esetében tehát a 3. és 4. szint leírásában megjelenő követelmények az alapszint 

elérésének feltételét jelentik, e képességek, tudáselemek fejlesztése tehát kiemelkedően fontos. 

 

 

 

                                                           
6 Az alapszinttől eggyel alacsonyabb szintet (tehát 6. évfolyamon a 2. szintet, 8. és 10. évfolyamon a 3. szintet) szokás 

jogszabályi minimum szintnek nevezni, mivel a 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet 80.§-a ezekhez kapcsolja az 

intézmények és fenntartók intézkedési terv készítésére való felhívását tartalmazó rendelkezést. 

https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM2014_Utmutato_a_Telephelyi_jelentes_abrainak_ertelmezesehez.pdf
https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM2014_Utmutato_a_Telephelyi_jelentes_abrainak_ertelmezesehez.pdf


Szintleírás: A kompetenciamérés matematika képességskálájának 7 szintje 

Képesség-

szint 

Alsó 

határa 
A szintet elérő tanulók képességei 

7. 1984 • újszerű és/vagy többszörösen összetett szituációban megjelenő, önálló 

megoldási stratégiát igénylő, gyakran többlépéses feladatok megoldása  

• összetett problémák vizsgálatából és modellezéséből nyert információk 

értelmezése, általánosítása és alkalmazása  

• különböző információforrások és reprezentációk összekapcsolása és 

egymásnak való megfeleltetése  

• fejlett matematikai gondolkodás és érvelés 

• a szimbolikus és formális matematikai műveletek és kapcsolatok magas 

színvonalú alkalmazásával újszerű problémaszituációk megoldása 

• új megoldási módok és stratégiák megalkotása  

• műveleti lépések, az eredmények és azok értelmezésével kapcsolatos 

gondolatok pontos megfogalmazása 

• az eredményeknek az eredeti probléma szempontjából való vizsgálata, 

értelmezése 

6. 1848 • újszerű, komolyabb értelmezést igénylő szövegkörnyezetben megjelenő, 

önálló stratégiával megoldható többlépéses feladatok megoldása 

• modellalkotás összetett problémaszituációra, a modell alkalmazhatósági 

feltételeinek meghatározása, majd annak helyes alkalmazása 

• modellekhez kapcsolódó összetett problémák lehetséges megoldási 

módjainak kiválasztása, összehasonlítása és értékelése 

• a kiválasztott megoldási stratégia és matematikai módszer értékelése, az 

elvégzett lépések végrehajtása  

• széles körű és jó színvonalú gondolkodási és érvelési képességek, 

készségek  

• különböző adatmegjelenítések, szimbolikus és formális leírások és 

problémamegjelenítések nagy biztonsággal való értelmezése és kezelése 

5. 1712 • újszerű szituációban megjelenő többlépéses, önálló stratégia kidolgozását 

igénylő, különböző módon megjelenített összefüggéseket tartalmazó feladatok 

megoldása 

• problémákhoz egyszerű modell önálló megalkotása, majd annak helyes 

alkalmazása  

• rugalmas érvelés és reflektálás az elvégzett lépésekre  

• értelmezés és gondolatmenet megalkotása és megfogalmazása 



4. 1576 • összetettebb vagy kevésbé ismerős, újszerű szituációjú, több lépéses 

feladatok megoldása 

• konkrét problémaszituációkat egyértelműen leíró modellek hatékony 

alkalmazása, a modellek alkalmazhatósági feltételeinek meghatározása.  

• különböző, akár szimbolikus adatmegjelenítések kiválasztása és egyesítése, 

azok közvetlen összekapcsolása a valóságos szituációk különböző aspektusaival 

• értelmezés és gondolatmenet röviden leírása 

3. 1440 • ismerős kontextusban megjelenő egy-két lépéses problémák megoldása 

• egyértelműen leírt matematikai eljárások elvégzése, amelyek szekvenciális 

döntési pontokat is magukban foglalhatnak 

• egyszerű probléma megoldási stratégiák kiválasztása és alkalmazása 

• különböző információforrásokon alapuló adatmegjelenítések értelmezése és 

alkalmazása, majd ezek alapján érvek megalkotása 

2. 1304 • a legalapvetőbb, közismert matematikai fogalmak és eljárások ismerete 

• a kontextus alapján közvetlenül megérthető problémaszituációk értelmezése 

• egyetlen információforrásból a szükséges információk megszerzése 

• egyszerű vagy szimplán matematikai kontextusban megjelenő, jól körülírt, 

egylépéses problémák megoldása 

• egyszerű, jól begyakorolt algoritmusok, képletek, eljárások és megoldási 

technikák alkalmazása 

• egyszerű érvelés és az eredmények szó szerint értelmezése 

1. 1168 • ismerős, főként matematikai szituációban, gyakran kontextus nélküli 

helyzetben feltett matematikai kérdések megválaszolása 

• egyértelmű, jól körülírt és minden szükséges információt tartalmazó 

feladatok megoldása 

• közvetlen utasításokat követve rutinszerű eljárások végrehajtása 

• a feladat kontextusából nyilvánvalóan következő lépések végrehajtása 

 

A 8. ábrán megjelenő százalékos megoldottság (28%) egy iskolai dolgozathoz hasonlóan azt mutatja, 

hogy a teszten elérhető összpontszámból hány pontot ért el a tanuló. Ez a kompetenciamérésben 

azonban nem minőségi, csak mennyiségi mutató, nem tükrözi a képességeket, mivel az 1. (elemi) 

szintű feladatok és a képességskála összes további szintjéhez tartozó, pl. a 7. szintű (összetett 

gondolkodást igénylő) feladatokra is 1 vagy 2 pontot lehet szerezni. Ugyanolyan százalékos 

megoldottsághoz tehát igen különböző képességpontok tartozhatnak (és fordítva) attól függően, hogy 

milyen nehézségű feladatokból gyűjtötte össze pontszámait a tanuló.  



A jelentés következő részéből megismerhetjük azokat a feladatokat, amelyeket tanítványunk jól 

oldott meg, illetve azokat, amelyeket nem, vagy hibásan oldott meg (10. ábra).  

 

1. ábra 

Ha rákattintunk egy feladatkódra, az adott feladat és a hozzá tartozó javítókulcs megismerése mellett 

információt kaphatunk az országos megoldottsági szintjéről is. A 11. ábra mutatja, mi történik, ha 

például az egyik helyesen megoldott feladatra, a MI00602-re rákattintok. Egy új kis ablak jelenik 

meg, melyen először arról kapunk információt, hogy ezt a feladatot országos szinten a tanulók 78 %-

a oldotta meg jól. Továbbá innen érhetjük el magát a feladatot és a megoldókulcsot. 

 

 

2. ábra 

Megnézhetjük magát a feladatot, amelyet a letöltést jelző feliratra (mi006_ivovizfogyasztas.pdf) 

történő dupla kattintással tudunk megnyitni! (12. ábra) 

X000-Y111 

X000-Y111 



 

3. ábra 

 

A helyesen megoldott feladatok megismerése segíthet abban, hogy feltérképezzük mi az, ami 

tanítványunk számára nem okozott nehézséget.  

Még fontosabb megvizsgálni a nem megválaszolt vagy hibásan megoldott feladatokat: milyen 

tartalmi területekhez tartoznak, milyen gondolkodási műveleteket igényeltek – tulajdonképpen 

feltérképezzük a tanulónk hiányosságait. Így tudunk a tanulóhoz igazodó, célzott fejlesztési tervet 

kidolgozni. 

Ehhez nem elég csak a feladatot megnézni, hiszen a tartalmi keret szerinti besorolásukat is szeretnénk 

tudni. Erre is van mód! Közvetlenül a mérést követően elérhetővé válnak a feladatsorok és a 

megoldókulcsok az Oktatási Hivatal honlapján, majd a mérési eredmények feldolgozását követően (a 

jelentések közreadásakor) itt teszik közzé a feladatok jellemzőit is. Az alábbi linken elérheti ezt az 

oldalt, amit a 13. ábrán is bemutatunk.  

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/feladatsorok  

Érdemes tanulmányozni a kompetenciamérés tartalmi kereteit bemutató, még több, részletesebb 

információt nyújtó kötetet is, ami a következő linkről érhető el: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2014/AzOKMtartalmikeretei.pdf. 

 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/feladatsorok
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2014/AzOKMtartalmikeretei.pdf


 

13. ábra 

Mivel a vizsgált tanulónk a tesztet 2012.ben írta, kattintsunk rá a 2011/2012. év sorában a 

Feladatsorok és Megoldókulcsok feliratra. Az ennek hatására megjelenő új ablakban látható a 

Tesztfüzetek és a Javítókulcsok mellett a Feladatok jellemzőik oszlop is. (14. ábra) 

 

 

4. ábra 

 

Kiválasztva a 8. évfolyam matematikát, a kattintásra egy pdf formátumú dokumentum nyílik meg. 

Ebben többek között megismerhetjük valamennyi kérdés (item) tartalmi keretben rögzített 

szempontok szerinti besorolását, illetve rövid leírást kapunk arról, hogy milyen műveleteket kellet a 

diáknak elvégezni, hogy eljusson a helyes megoldáshoz. 

A feladatok és jellemzőik kötetből láthatnak egy példát a 15. ábrán. 

 

 

 

 



 
 

5. ábra 

 

Folytatva a példa-elemzést: a tanulói jelentés 13. ábrán bemutatott részéről kiválasztott tanulónk 

nem megoldott/hibásan megoldott feladatai közül először azokat választottuk ki, amelyek országos 

megoldottsága legalább 60%-os volt – tehát olyan hiányosságokra utal, ami a tanulók többségére 

általában nem jellemző. Ilyenek a MI23001, MI29001, MI99501, MI15801, MI15802 kódú itemek. 

Vizsgálódásunk eredményét érdemes egy egyszerű táblázatba rögzíteni, így könnyen gyorsan 

átláthatóvá válik a „nehézségek struktúrája”. 

 

Itemkód 

Besorolás 

MI23001 MI29001,  MI99501 MI15801 MI15802 

Tartalmi terület 

Események 

statisztikai 

jellemzői és 

valószínűsége 

Hozzárendelések és 

összefüggések 

Konkrét számok ará-

nya, számolás idő-

vel, intervallummal 

Események 

statisztikai 

jellemzői és 

valószínűsége 

Hozzárendelések és 

összefüggések 

számok, mennyisé-

gek aránya 

Hozzárendelések 

és összefüggések 

fordított 

arányosság 

Gondolkodási 

művelet 

Modellalkotás, 

integráció 

Tényismeret és 

rutinművelet 

Tényismeret és 

rutinművelet 

Tényismeret és 

rutinművelet 

Modellalkotás, 

integráció 

Nehézségi szint 3 5 2 2 6 

 

E feladatok vizsgálatából kitűnik, hogy 2 tartalmi területhez kapcsolódnak a hiányosságok, ezen belül 

a Hozzárendelések és összefüggések körébe tartozó arányossági feladatok tudásának hiánya 

fontos veszélyre figyelmeztet: nem csak matematikából, hanem valamennyi természettudományos 

tantárgyból komoly nehézségeket okozhat a tanulónknak. A hiányosság pótlása a továbbhaladás 

szempontjából fontos, sürgős feladat! 

A többi hibásan megoldott feladatra vonatkozóan is érdemes ezeket a feladatjellemzőket kigyűjteni, 

folytatni a táblázatba rendezést, elemzést. Ennek alapján nagy valószínűséggel igen hatékony 

fejlesztés tervezhető meg.  
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javascript:;
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Az általános iskola számára mindenképpen fontos következtetéseket lehet levonni a telephely és az 

osztály tanulóira vonatkozóan a képességszintek alapján történő megoszlásokat vizsgálva. Érdemes 

lehet egymás mellé illeszteni a korábbi, 6. osztályos mérés és 8. osztályos mérés grafikonját. (A 6. 

osztályos mérés tanulói jelentését az 5. ábrán bemutatott oldalról érhetjük el.) 

A 16. ábra alapján megállapítható, hogy a 6. osztályban 1. szinten teljesítők magasabb 

képességszintet értek el 8. osztályra, illetve az 1. és 2. szinten teljesítők száma 13 főről 6 főre 

csökkent. Vizsgált tanulónk esetében is érzékelhető elmozdulás, bár ő továbbra is a 2. képesség-

szintnek megfelelő eredményt mutatja, de sokkal közelebb helyezkedik el a 3. szinthez, mint két évvel 

ezelőtt.  

 6. osztály 8. osztály 

  

16. ábra 

A tanulónk fejlődött, de mi alapján lehet megmondani, hogy az adott fejődési ütem megfelelő volt-e? 

A fejlődés relatív mértékét statisztikai módszerekkel határozzák meg az alapján, hogy az azonos 

képességponttal rendelkező tanulók országos fejlődéséneki átlaga mekkora. A 17. ábrán Jól látható, 

hogy „Példa tanulónk” fejlődése matematikából nem éri el az országos átlagot. 

 

17. ábra 



A számszerű adatok is (18. ábra) a fenti megállapítást támasztják alá, hiszen a 2010-ben elért 1354 

képességpontja alapján várható 1498 képességpont helyett a tanuló eredménye 1420 képességpont 

volt. 

Mérési 

azonosító 

A 2010. évi mérésben 

elért képességpont 

A 2010. évi képességpont alapján 

várható 2012. évi eredmény 

átlagos fejlődés esetén 

A 2012. évi mérésben 

elért képességpont 

G000-P000 1354 1498 1420 

18. ábra 

 

A várható fejlődésnél figyelembe veszik a háttértényezők hatását is, így a fejlődés mértékét több 

tényezőhöz is viszonyíthatjuk, a tanuló osztályának átlagos fejődéséhez, a hasonló összetételű 

osztályokba járók, illetve hasonló háttérrel rendelkező tanulók átlagos fejődéséhez képest vizsgálva 

tanítványunk fejlődését, árnyaltabb képet kapunk. 

A jelentés következő grafikonja (19. ábra) bemutatja a tanuló fejlődését a hasonló osztályba járók és 

a hasonló háttérjellemzőkkel rendelkező tanulók átlagos fejlődéséhez viszonyítva. 

Megállapítható, hogy a tanuló fejlődése elmarad mindkét viszonyítási csoporthoz képest. A hasonló 

osztályba járók átlagos, közel 150 képességpontnyi fejlődéséhez képest tanulónk 70 képesség-

pontnyi fejlődése igen alacsonynak tűnik. A hasonló háttérrel rendelkező tanulók fejlődéséhez képest 

még nagyobb a lemaradása. 

Ismét fel kell, hogy vetődjön, mi lehet ennek az oka? Gyerekben, pedagógusban esetleg szülőben 

keresendő? Egyszerű motiválatlanságról van szó, a méréssel kapcsolatos érdektelenségről? Sokat 

hiányzott a tanév során? Versenysportoló, művész hajlamú, egyáltalán nem fontos számára a 

matematika? Esetleg a matematikával kapcsolatban kiépült gátlásokról van szó? Mindenképpen 

érdemes fontolóra venni, hogy mi az, amit én, mint szaktanár, osztályfőnök másképp csinálhatnék, 

min tudnék változtatni, hiszen ez szakmai munkám fejlődését is jelentené. 

 

19. ábra 



Ugyanezt az utat érdemes végigjárni a Szövegértés mérési területre vonatkozóan is! 

 

Szövegértés mérési területen elért eredmény 

A tanulói jelentésből azonnal megállapítható, hogy a X000-Y111 mérési azonosítóval rendelkező 

tanuló a 2012-ben megírt 8. osztályos szövegértési teszten sokkal jobb eredményt ért el, mint 

matematikából (20. ábra): 

 

Mérési azonosító Képesség-pont Képesség-szint Százalékos megoldottság 

X000-Y111 1629 4. szint 62% 

20. ábra 

Kattintsunk rá a 1629-es képességpontra! A megjelenő dokumentumból kikereshető a 2012. évi 

szövegértés mérés országos átlaga, amely 1567 képességpont volt. Ennek tükrében tanulónk 

teljesítménye igen jónak mondható, hiszen jelentősen meghaladja az országos átlagot. 

Ha rákattintunk a „4. szint” kifejezésre, a szintleírásokhoz jutunk, melyből – az előzőekben a 

matematika elemzésben részletesen bemutatott módon – megtudhatjuk, hogy szövegértésből milyen 

képességekkel rendelkezik (a 4. és az alatta levő szintekhez tartozó képességek összessége), illetve 

nem rendelkezik (5. és a felette lévő szintekhez tartozó képességek összessége) tanulónk.  

(https://www.kir.hu/okmfit/files/kepessegpont_kepessegszint.pdf) 

 

Szintleírás: A kompetenciamérés szövegértés képességskálájának 7 szintje 

Képesség-

szint 

Alsó 

határa 
A szintet elérő tanulók képességei 

7. 1911 • a szövegbe többszörösen mélyen beágyazott, implicite megfogalmazott infor-

mációk és kategóriák azonosítása és összekapcsolása a figyelmet erősen elvonó 

tartalmi elemek között eligazodva, a szöveg típusától, témájától, terjedelmétől 

függetlenül; közvélekedéssel ellentétes, az elvárttal szembehelyezkedő 

információk visszakeresése 

• egy szereplő valódi és színlelt attitűdje közötti különbségtétel; több eseménysor 

időrendjének helyreállítása; a tartalmi elemek közötti logikai kapcsolatok 

felismerése különböző retorikai célú és formátumú szövegek között; egy szöveg 

változatainak rangsorolása 

• egy állandósult szókapcsolat alkalmazhatósági kontextusának azonosítása; a 

nyelvi elemek elhagyásán alapuló retorikai alakzatok felismerése; a poetizált 

nyelvhasználat konkrét példáinak magyarázata; a közlésmód jelentésmódosító 

szerepének magyarázata; a szövegszervező tartalmi elemek működésének 

magyarázata 

https://www.kir.hu/okmfit/files/kepessegpont_kepessegszint.pdf
https://www.kir.hu/okmfit/files/kepessegpont_kepessegszint.pdf
https://www.kir.hu/okmfit/files/kepessegpont_kepessegszint.pdf


6. 1771 • Egy meghatározott szempont alapján, a szövegben (vagy több szövegben) 

szereplő információk és kategóriák kapcsolatrendszerét átlátva, a szövegben 

mélyen beágyazott információk azonosítása és összekapcsolása, implicite 

megfogalmazott információk azonosítása a figyelmet erősen elvonó tartalmi 

elemek között eligazodva 

• az ellentmondás felismerés egy szereplő viselkedésében; a szöveg egységei 

közötti tartalmi megfelelés felismerése; a szövegváltozatok közös elemeinek 

felismerése; a szöveg tartalmi elemei közötti kijelentés-érv viszony felismerése, 

a probléma-megoldás viszony magyarázata 

• a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek működésének magyarázata; a 

kétértelműség vagy szójáték nyelvi alapjainak magyarázata; a szöveg stiláris 

vagy tartalmi jellemzőinek megváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás; az 

olvasó előismereteire alapozó figyelemfelhívó jellegű címadás felismerése 

5. 1631 • a szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, össze-

kapcsolása, rendezése; félrevezető információ kiszűrése adott szempont alapján; 

a szövegben mélyen beágyazott, főszövegen kívül eső, vagy a megszokottól 

ellentétes helyen szereplő információk visszakeresése 

• a szereplők attitűdjei közötti különbségek magyarázata, egy szereplő szándé-

kaira vagy állapotára utaló nyelvi és tartalmi jelek azonosítása; a szöveg 

tartalmi elemei és a mindennapi élet tapasztalatai közötti különbségek 

magyarázata; a szöveg egy részletében leírt időrend helyreállítása; iskolai 

jellegű háttértudást alkalmazása a szöveg tartalmi elemei közötti kapcsolatok 

azonosításában; a szövegben megfogalmazott feltételeket teljesítő példák 

azonosítása; a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy kategória 

viszony magyarázata 

• a szöveg célközönségének felismerése; egy szövegrészlet strukturális szerepének 

magyarázata; a szöveg hitelességével kapcsolatos tartalmi elemek magyarázata; 

a kétértelmű, több jelentésű tartalmi elemek feloldása; a bibliográfiai rendszer 

felismerése és alkalmazása; értékítélet alkotása a mindennapi élettől távoli 

témájú szöveg tartalmi-stilisztikai jellemzőivel kapcsolatban. 

4. 1491 • a szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, 

összekapcsolása, rendezése; félrevezető információ kiszűrése 

• a szereplők szándékai közötti különbség felismerése, a szereplők motivációinak 

magyarázata; a szöveg információi és a mindennapi élet egy speciális vetülete 

közötti különbség felismerése; következtetés levonása a szöveg és a mindennapi 

élet információinak integrálásával figyelmet elvonó információk között eliga-

zodva; a szöveg időrendjének helyreállítása; egy történet két változata közötti 

hasonlóság, és a szöveg tartalmi elemei között az elvárások ellenére fennálló 

hasonlóság felismerése; a kategória-elem viszony felismerése 

• egy szövegrészlet céljának felismerése; a szövegben alkalmazott speciális 

jelrendszerek működésének felismerése; a szöveg szerkezetének és fő tartalmi 

egységeinek felismerése; az ismétlés és a hasonlat szerepének magyarázata; 

értékítélet alkotása a szöveg egy tartalmi vagy stilisztikai eleméről, és ennek 

magyarázata; egy hétköznapi probléma megoldása a szöveg tartalmi elemeinek 

felhasználásával; a gúny tárgyának felismerése; idegen kifejezés jelentésének 

felismerése; a cím magyarázata; 



3. 1351 • a szövegben explicite megfogalmazott, több feltételnek megfelelő információk 

visszakeresése 

• a szereplők közötti viszony magyarázata, a szereplők motivációinak felismerése; 

egyszerű következtetés levonása a szöveg és a mindennapi élet információ-inak 

integrálásával; a szöveg részletei közötti különbség vagy hasonlóság 

felismerése; a szöveg időrendje előtt lejátszódó események kikövetkeztetése; 

egy következtetés alapját jelentő tartalmi elem felismerése 

• a szöveg céljának felismerése; a szöveg célját hangsúlyozó vagy tartalmát 

kiegészítő illusztráció felismerése; értékítélet alkotása a szöveg egy tartalmi 

eleméről; egy hétköznapi kifejezés alkalmi jelentésének felismerése; a szöveg 

egy részletének címmel való összefoglalása; a szerzői álláspont azonosítása 

2. 1211 • a szövegben explicite megfogalmazott információ visszakeresése, és különbség 

felismerése 

• a szöveg információi és a mindennapi élet közötti egyszerű kapcsolat felisme-

rése, a szereplők közötti egyszerű kapcsolat felismerése, az események időrend-

jében való eligazodás; az egységek közötti kérdés-felelet viszony felismerése 

• egy szövegrész témájának, a hagyományos történetmesélési eszközöknek és a 

meggyőzés szándékának felismerése; állandósult szókapcsolat alkalmi jelenté-

sének felismerése 

1. 1071 • szövegben kiemelt vagy többször előforduló információ visszakeresése 

• az elbeszélés alapvető tér- és időbeli körülményeinek kikövetkeztetése, a 

szöveg két tartalmi eleme közötti egyszerű kapcsolat felismerése 

• a szövegben explicite megfogalmazott fő gondolatmenet vagy téma felismerése, 

alkalmi szókapcsolat jelentésének felismerése 

 

A következő 21. ábrán első ránézésre is szembetűnik, hogy a szövegértés tesztben jelentős túlsúlyban 

vannak a tanulónk által helyesen megoldott feladatok a nem válaszolt vagy hibásan megoldott 

feladatokhoz képest. Ez örvendetes, de szánjunk időt most is a részletesebb vizsgálódásra!  

 

6. ábra 

Érdemes megvizsgálni a jól megoldott és a hibásan megoldott vagy nem megválaszolt feladatokat 

abból a szempontból, hogy milyen gondolkodási műveletet igényel, és milyen szövegtípushoz 

tartozik. Az alábbi linkről megnyílik a 2012. évi kompetenciamérés Feladatok és jellemzőik kötete: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2012/OKM2012_feladatok_jelle

mzoik_szovegertes_8.pdf  

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2012/OKM2012_feladatok_jellemzoik_szovegertes_8.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2012/OKM2012_feladatok_jellemzoik_szovegertes_8.pdf


TIPP! A dokumentumban könnyebben tudunk keresni, ha a szerkesztés menüből megnyitjuk a kereső 

ablakát, és beírjuk a feladat kódját. A még gyorsabb információgyűjtéshez javasoljuk kinyomtatni 

ugyanezen dokumentum 2. mellékletét, ami egy összesítő táblázat a feladatok besorolásáról. 

Kiválasztottunk példaként egy feladatkódot. Rákattintás után megjelenik a kis ablak, amiben ismét 

a feladatra kattintva megnyílik a szöveget és az összes hozzátartozó feladatot is tartalmazó 

dokumentum (22. ábra). 

 
7. ábra 

A Metró című szöveg típusa szerint magyarázó, melyet a Tartalmi keret a következőképpen határoz 

meg: „Magyarázó típusúnak nevezzük azokat a tudományos, illetve ismeretterjesztő szövegeket, 

amelyek elsősorban ismeretet közölnek, legyen az egy jelenség magyarázata, egy esemény 

bemutatása. … A magyarázó típusú szövegekhez kapcsolódó feladatok vizsgálata azért is fontos, mert 

a tankönyvi szövegek többsége is e típusba sorolható” (Balázsi és mts.2014. 12.o). 

Az áttekinthetőség érdekében listázzuk ki az adott szövegekhez tartozó valamennyi feladat kódját. 

Az első 5 karakter (2 betű és 3 szám) azonossága mutatja! Ezt követően csoportosítsuk aszerint, hogy 

melyeket oldotta meg tanulónk helyesen és melyeket nem. Majd pedig a gondolkodási műveletek 

szerint rendezzük táblázatba a kigyűjtésünk eredményét! (23. ábra) 

Gondolkodási műveletek Helyesen megoldott feladat Nem megoldott vagy hibásan megoldott 

információ-visszakeresés 
OI00808  

OI00813 

OI00811 

OI00817 

kapcsolatok, 

összefüggések 

OI00807 

OI00814 

OI00820 

OI00804 

OI00816 

értelmezés OI00815 
OI00801  OI00810 

OI00818   OI00822 

8. ábra 

A táblázat alapján könnyen észrevehetjük, hogy a magyarázó szöveg esetében tanulónk (akinek az 

összesített eredménye ne feledjük, hogy országos átlag feletti!) az egyszerű információ-vissza-

keresésben is hibázott, a szöveg értelmezésével kapcsolatos feladatok közül pedig csak egyet oldott 

meg jól. Ez is alátámasztja azt a tapasztalatot, hogy sok esetben a szövegtípus meghatározó lehet a 

teljesítménynél. A további munkánk megtervezésénél érdemes ezt figyelembe venni, lehetőség 

szerint változatos szövegtípusokkal dolgoztatni a tanulókat, de a későbbi önálló ismeretszerzés 

szempontjából a magyarázó szövegek értelmezése a legfontosabb. 



A matematikánál alkalmazott eljárást követve vizsgáljuk meg a tanulónk szövegértés fejlődését is! 

Itt is érdemes megvizsgálni az osztályon belül a képességszintek átrendeződését, amihez a 24. ábra 

összehasonlító táblázatát használjuk. Egyértelműen látszik, hogy a két évvel ezelőtt a minimum 

szintet jelentő 2. szinten vagy alatta teljesítő tanulók egy kivétellel elérték legalább a 3. szintet. Az 

osztály tanulóinak nagy része 4. szinten illetve az a fölötti képességszinteken teljesített a 2012.évi 

szövegértés teszten. ez egyértelműen a pedagógusok munkáját dicséri! Tanulónkat a fekete vonal 

jelzi, Ő is egyértelmű fejlődést mutat, hiszen a 3. képesség-szintről a 4. szintre ért el, annak is a 

legmagasabb értékét közelíti meg. 

6. osztály 8. osztály 

  

24. ábra 

Az osztály átlagos fejlődését bemutató grafikon (25. ábra) alapján a vizsgált tanulóra vonatkozóan 

megállapítható, hogy 2012-es eredménye alapján fejlődés jobb, mint az osztály átlagos fejlődése. 

 

25. ábra 

A 26. ábrán megjelenített táblázat adataiból leolvasható, hogy a vizsgált tanuló a 2010-es szöveg-

értési eredménye alapján a 2012-re várható 1549 képességpont helyett 1629 képességpontot ért el. (A 

2012. évi mérésnél szövegértés esetén az 5. szint alsó képesség-pont határa 1631, tanulónk 2 

képesség-ponttal maradt el csak ettől.)  

 

 



Mérési 

azonosító 

A 2010. évi mérésben 

elért képességpont 

A 2010. évi képességpont alapján 

várható 2012. évi eredmény átlagos 

fejlődés esetén 

A 2012. évi mérésben 

elért képességpont 

X000-Y111 1473 1549 1629 

26. ábra 

Egyértelműen kimondható, hogy elégedettek lehetünk tanulónk 8. osztályban nyújtott szövegértés 

eredményével, de elégedettek lehetnek tanárai is saját munkájukkal! 

A több viszonyítási csoportot is bemutató 27. ábra egyértelműsíti, hogy a tanuló fejlődése ezen a 

mérési területen pozitív irányban tér el mind a hasonló osztályba járók, mind a hasonló 

háttérjellemzőkkel rendelkező tanulókhoz képest. 

 
27. ábra 

Külön vizsgálatot, elemzést igényelne azoknak az okoknak a megkeresése, amelyek a két mérési 

területen tapasztalható fejlődés nagy különbségéhez vezettek. Nem valószínű, hogy családi hátterű, 

hiszen ugyanarról a gyerekről van szó. Ismét felvetődnek a kérdések: az attitűd, az érdeklődés, a 

pedagógus személyes odafigyelése, a hiányosságok felismerése és mielőbbi pótlásuk (vagy ezek mind 

együtt), ami leginkább hatással lehet a tanuló fejlődésére? Saját tanítványainkkal kapcsolatban erre 

bizonyára könnyebb válaszolni… 

Tisztelt „Kérdező”, Kedves Kolléga! 

Most, a „Képzelt riport” zárásaként szeretnénk azzal a reménnyel elköszönni Öntől, hogy e hosszú, 

kimerítő „beszélgetés” végén Ön is azt gondolja: az Országos kompetenciamérés tényleg nem hiábavaló 

dolog! Eredményei, jelentései nem puszta adatok, számok, a tanulókra vonatkozó egyéni elemzéseknek 

is fontos szakmai, pedagógiai üzenete van: az adott diákkal való további tervszerű munka eredményessége 

mellett saját pedagógiai kultúránk fejlődését is szolgálhatja. 

Köszönjük, hogy beszélgetőtársunk volt! 

 



Az Országos kompetenciaméréssel kapcsolatos fontosabb internetes oldalak elérhetőségei 

(LINKGYŰJTEMÉNY) 

 

Ha általában a hazai és nemzetközi mérésekről, vagy ezen belül kiváltképp az Országos 

kompetenciamérésekről szeretnénk tájékozódni, elsődleges (megbízható, hivatalos) forrásként 

érdemes az Oktatási Hivatal honlapját felkeresni: 

http://www.oktatas.hu/ 

A KÖZNEVELÉS főmenü megnyitását követően válasszuk az Országos és nemzetközi mérések 

menüpontot, ahonnan további választással eljuthatunk az Országos kompetenciamérés menüig. 

Itt is számos választási lehetőség kínálkozik: a mérés általános leírása, lebonyolítás és módszertan, 

eredmények, feladatok és javítókulcsok, háttérkérdőívek, tanulmányok és publikációk, jogszabályok, 

gyakran ismételt kérdések. Érdemes valamennyit megnézni, mert ezek az oldalak is további 

elágazásokat kínálnak: 

 

 

Feladatsorok, Javítókulcsok, „Feladatok és jellemzőik” kötetek: 

Az Oktatási Hivatal honlapján közvetlenül a mérést követően elérhetővé válnak a feladatsorok és a 

megoldókulcsok, majd a mérési eredmények feldolgozását követően (a jelentések közreadásakor) itt 

teszik közzé a feladatok jellemzőit is. Az alábbi linken közvetlenül megtalálhatók az OKM 

méréseken alkalmazott feladatlapok és a javítókulcsok évenkénti bontásban. 

Az oldalon a  mérési év kiválasztása után egy új lap jelenik meg, ahonnan matematika és szövegértés 

mérési területekre, a mérésben szereplő három évfolyamra külön-külön megnyithatók a  

„Feladatok és jellemzőik” kötetek: 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/feladatsorok  

 

 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/feladatsorok


Az országos kompetenciamérés tartalmi keretei:  

Ez a 2014-ben készült dokumentum pontosan meghatározza a matematika és szövegértés mérés 

tartalmi területeit és a gondolkodási műveleteket, példafeladatokkal is megmagyarázza azokat. 

Továbbá tartalmazza a képességszintek leírását és a háttérkérdőívek tartalmi keretét is. 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2014/AzOKMtartalmikeretei.pdf. 

 

 

Az Oktatási hivatal által működtetett, az országos mérések eredményeinek bemutatására 

szolgáló internetes oldal: https://www.kir.hu/okmfit/ 

Itt érhetők el többek között a Fenntartói, Intézményi, Telephelyi és Tanulói jelentések 

 

 

Útmutatók, értelmezések a FIT jelentésekhez: 

https://www.kir.hu/okmfit/Segitseg.aspx 

A fenti oldalról érhető el többek között az OKM 2014 FIT jelentés – útmutató a Telephelyi jelentés 

ábráinak értelmezéséhez. Ebben a dokumentumban, az 1c Képességeloszlás fejezetben (16. oldal) 

megtalálható az alapszint definíciója, amire igen sokan felhívják a figyelmet, de írásban 

(hivatkozáshoz) elég nehéz megtalálni. 

„Az ábracsoport alsó harmadában található sávdiagramról az egyes szinteken lévő tanulók pontos 

százalékos aránya is leolvasható a fent bemutatott diákcsoportokra. A sávdiagramok elhelyezésekor 

– a jobb áttekinthetőség kedvéért – az adott évfolyamon alapszintként definiált képességszint alsó 

határához igazítottuk a sávokat. Ez a képességszint a 6. évfolyamon a 3. képességszint, a 8. és a 10. 

évfolyamon pedig a 4. képességszint mindkét mérési területen. Ez az a minimális szint, amelyet 

szükségesnek tekintünk a további ismeretek szerzéséhez és a mindennapi életben való 

boldoguláshoz az adott korosztály sajátosságait is figyelembe véve.” 

Közvetlenül az alábbi linken is elérhető: 

https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM2014_Utmutato_a_Telephelyi_jelentes_abrainak_ertelmezese

hez.pdf 

 

Képességpontok és képességszintek (összesítő táblázatokat tartalmazó dokumentum, ami pl. a 

tanulói jelentésből a diák pontszámára, vagy képességszintjére kattintva nyílik meg) 

https://www.kir.hu/okmfit/files/kepessegpont_kepessegszint.pdf 

 

Az OKM-mel kapcsolatos jogszabályi előírásokról az Oktatási hivatal honlapjáról 

tájékozódhatunk:  

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/jogszabalyok 

 

 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2014/AzOKMtartalmikeretei.pdf
https://www.kir.hu/okmfit/
https://www.kir.hu/okmfit/Segitseg.aspx
https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM2014_Utmutato_a_Telephelyi_jelentes_abrainak_ertelmezesehez.pdf
https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM2014_Utmutato_a_Telephelyi_jelentes_abrainak_ertelmezesehez.pdf
https://www.kir.hu/okmfit/files/kepessegpont_kepessegszint.pdf
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/jogszabalyok


c) Önreflexiót segítő kérdések:  

Beszélgettünk-e korábban az iskolánkban az országos kompetenciamérés tanulónkénti 

eredményeiről? 

Van-e visszajelzésünk arról, hogy iskolánk diákjai és szüleik megnézik-e a kompetenciamérés 

tanulói jelentéseit – ha igen, hogyan vélekednek róla? 

Érdekel-e, szívesen elemezném-e tanítványaim kompetenciamérésben elért eredménye? 

Szoktam-e beszélgetni tanítványaimmal és/vagy szüleikkel a kompetenciamérésben elért egyéni 

eredményeikről? 

Hogyan tudom további nevelő-oktató munkámban a tanulói szintű elemzésekről szerzett 

ismereteimet, tapasztalataimat hasznosítani? 

Figyelek-e kellő mértékben a közepes, vagy jó eredményeket elérő tanulók egyéni (önmagukhoz 

mért) fejlesztésére, vagy időmet, energiámat csak a leggyengébbeknek szentelem? 

 

d) Lehetséges buktatók, kockázatok 

 

Az eszköz alkalmazásához, a tanulók kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzéséhez 

számítógépre, internetre és ezek használatához legalább minimális gyakorlatra van szükség. 

Időigényes, elmélyült munka, ezért fontos, hogy az intézmény vezetője is tudjon róla, a tantestületi 

feladatok megosztásakor figyelembe vegye. 

A hatékony fejlesztéshez szükség van az egy osztályban tanítók együttműködésére. 

Érdemes az eredmények elemzését a tanulókkal, és ha lehetséges a szülőkkel is megbeszélni, hiszen 

az előrelépéshez az Ő szándékuk, akaratuk is szükséges. Ha lehetőséget, kiutat mutatunk, ha segítő 

kezet nyújtunk, többségük minden bizonnyal elfogadja. 

 

4. Kapcsolódások  

c) intézményi dokumentumokhoz: 

Az elkészült elemzéseket mindenképpen érdemes dokumentálni. Ha van ilyen az 

intézményben, célszerű a tanuló személyes dossziéjába, „portfóliójába” elhelyezni.  

Az egyéni fejlesztési terv, és annak megvalósulása szintén dokumentálandó a helyben 

szokásos módon (fejlesztési napló, foglalkozási napló, stb.). 

 

d) az önértékelési kézikönyvhöz  

PEDAGÓGUSOK ÖNÉRTÉKELÉSE: 

Pedagógiai módszertani felkészültség  

 Elvárás: Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli 

  Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják. 

  Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában 

  Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. 

 



Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 

 Elvárás: Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a 

tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, … 

  Alkalmazza a differenciálás elvét.  

 

A tanulás támogatása  

 Elvárás: Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget 

kínál számukra 

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít ki, ahol minden tanuló 

hibázhat, ahol mindenkinek lehetősége van a javításra. 

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése 

 Elvárás: A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli 

  Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósítását 

  A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő módon reagál rájuk. 

  Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési 

célokat egységben kezeli. 

A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

 Elvárás: Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, 

illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát 

módosítani. 

  Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 

  Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, 

amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 Elvárás: A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 Elvárás: Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 

  Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. 

VEZETŐ ÖNÉRTÉKELÉSE: 

 A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Elvárás: Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása során elsősorban a tanulói eredmények 

javítására helyezi a hangsúlyt. 

  A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére összpontosító nevelő-oktató munkát vár el. 

Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési 

adatokat, eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az 

intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a tanulás és 

tanítás szervezésében és irányításában. 



A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, a központi 

mérési eredményeket elemzi, és levonja a szükséges szakmai tanulságokat. 

Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni 

teljesítmények összehasonlításáról, változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat 

felhasználják a tanuló fejlesztése érdekében. 

 A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Elvárás:  Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési 

területeket), ehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét. 

 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Elvárás: Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket. 

  Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. 

 Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Elvárás: A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról 

folyamatosan tájékoztatja. 

   Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt 

AZ INTÉZMÉNY ÖNÉRTÉKELÉSE: 

 Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

 Elvárás: A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén 

korrekciót hajt végre. 

 Pedagógiai folyamatok - Értékelés 

 Elvárás: Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik. 

  Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítják a nevelési-oktatási 

tevékenységgel és a szervezet működésével összefüggő erősségeket, fejleszthető 

területeket. 

  Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói 

teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit 

összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 

  A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően 

történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon 

követhető. 

  A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a 

tanulónak és szüleinek/gondviselőjének. 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

 Elvárás: Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a 

tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési 

eredmények függvényében korrekciót végez szükség esetén. 

Személyiségfejlesztés 

 Elvárás: Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 

megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

Eredmények 

 Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

    - kompetenciamérések eredményei. 



Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek 

óta (a háttérváltozók figyelembe vételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják.  

Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk 

belső nyilvánosságáról. 

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és 

visszacsatolása nevelőtestületi feladat. 

A belső és külső mérési eredmények elemzését felhasználva határozza meg az 

intézmény erősségeit és fejleszthető területeit. 

A fejleszthető területekre fejlesztési, intézkedési terveket fogalmaz meg. 

 

e) Kapcsolódások a kézikönyv más eszközeivel  

4.2.1.3. 4.2.1.11. 4.2.3.3. 4.2.3.4. 
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