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A megújuló közoktatás jegyében

A magyar közoktatás or-
szágos mérési rendszerének
kiépítése 2001-ben indult el,
és mára már Európa és a vi-
lág szakmailag és szolgálta-
tásaiban legkorszerûbb mé-
rési rendszerei között tart-
ják számon.

Az Országos kompeten-
ciamérés 2012. május 30-
án mérte fel a közoktatás-
ról szóló törvényben meg-
határozott tanulók 6., 8. és
10. évfolyamos csoportjá-
nak teljes körében a szö-
vegértési képességeket és a

matematikai eszköztudást. A mérésben alkalmazott
feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mér-
tékét mérik, a felmérés nem az adott tanévi tan-
anyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt
vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig el-
sajátított ismereteket milyen mértékben tudják al-
kalmazni a mindennapi életbõl vett feladatok meg-
oldásában.

A szövegértés területen a különbözõ szövegekhez
(elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szö-
veghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz)
kapcsolódó kérdések jellemzõen az információk
visszakeresését, következtetések levonását, kapcso-
latok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egé-
szének értelmezését várják el a tanulóktól minden
évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az al-
kalmazott feladatok valamilyen életszerû szituáció-
ban megjelenõ probléma matematizálását, megoldá-
sát és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól
a matematika különbözõ területeit érintve (mennyi-
ségek és mûveletek; hozzárendelések és összefüggé-
sek; alakzatok síkban és térben; események statiszti-
kai jellemzõi és valószínûsége).

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. év-
folyamos tanulója megírta, az eredményekrõl a tan-
év rendjérõl szóló rendeletben meghatározott idõ-
pontig minden iskola visszajelzést is kapott. Ez segí-

ti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak
teljesítményükrõl, megismerjék erõsségeiket és
gyenge pontjaikat e két felmért tudásterületen. A mé-
rési eredmények megismertetése az iskolákkal az al-
kalmazásképes tudás jelentõségének felismerésére
és a javítás igényének erõsítésére is alkalmas. Az év-
rõl-évre ismétlõdõ mérési eredmények a módszerek
eredményességének mutatói is lehetnek az elkövet-
kezõ években.

A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon
használt kérdõívek, feladatlapok elkészítését, a mé-
rések lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok
rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak
szóló jelentések elkészítésével kapcsolatos feladato-
kat országos szinten az Oktatási Hivatal végzi.

Az Országos kompetenciamérés skálái és 
képességszintjei 

A kompetenciamérések bevezetésénél is megfo-
galmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt
nem megvalósítható igény volt, hogy az egymást kö-
vetõ évek mérési eredményei tanulói szinten követ-
hetõk legyenek.

A követéses mérés lehetõségének megteremtése
érdekében kidolgozták a tanulói mérési azonosítót.
Ezt az azonosítót minden mérés elõtt a tanuló intéz-
ménye generálja ugyanúgy, ahogyan eddig, ugyan-
akkor a központi szerveren mûködtetett generátor
egy tanulóhoz mindig ugyanazt a mérési azonosítót
rendeli.

Az összehasonlítást nagymértékben megkönnyíti
az, hogy az évfolyamok skáláit (még 2011-ben) egy
közös skálára cserélték. Mivel a közös skála a három
évfolyam eredményeit fogja össze 7-7 képességszin-
tet tudtak kialakítani.

A szintek eléréséhez szükséges képességek alap-
ján úgy ítélték meg, hogy a 6. évfolyam esetében a
3. képességszint, a 8. és a 10. évfolyam esetében a
4. képességszint az a minimális szint mind a két
területen, amelynek elérése szükséges ahhoz, hogy
a tanuló eredményesen tudja alkalmazni képessé-
geit a további ismeretszerzésben és az önálló tanu-
lás során.

Viszóczky Zsuzsanna
pedagógiai értékelési 

szakértõ

Kompetenciamérés – 2012 
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Standardizált átlagos képességek

Iskolánk átlagos standardizált képességét a felmé-
résben rész vett többi iskola eredményeihez viszo-
nyítva képességpontban láthatjuk. Az 1. táblázatban
az intézmény létszámadatait láthatjuk, míg 2. táblá-

zat elsõ néhány oszlopában az átlageredményeket
hasonlíthatjuk össze az országos eredményekkel.

A konfidencia-intervallumok figyelembevételével
a mi átlageredményünk mindkét évfolyamon mind-
két területen szignifikánsan jobb az országos átla-
gánál.

A diákok képességeloszlásának néhány jellem-
zõje az iskolánkban és azokban a részpopulációk-
ban, amelyekbe a mérés alapján beletartozunk

A 2. táblázatban diákjaink és a megfelelõ viszonyítási
csoportok (nagy 6 évfolyamos gimn. és a közepes 4-5 évfo-

lyamos gimn.) képességeloszlása is összehasonlítható.
A táblázatból kiolvashatjuk a megfelelõ átlagértékeket

és az összehasonlítás után megállapíthatjuk, hogy 4 eset-
ben magasabb, 6 esetben hasonló és mindössze 2 eset-
ben alacsonyabb szignifikánsan iskolánk eredménye az
egyes viszonyítási csoportokban.
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Az iskola eredménye a tanulók CSH-indexének és
korábbi eredményének tükrében 

Az iskolák eredményének megítélésében fontos a
teljesítmény szerinti abszolút sorrend, ugyanakkor
ennek az értékelésnek számos hiányossága is van: a
nemzetközi és hazai tanulmányok mind alátámaszt-
ják, hogy a tanulók háttere, otthoni körülményei je-
lentõs mértékben meghatározzák képességeik, ered-
ményeik alakulását. Semmi nincs akkora hatással a
gyermek fejlõdésére, mint a saját szülei. Éppen ezért
az intézmény teljesítményének megítélésekor a csa-
ládi hátteret is figyelembe véve adták meg a tanulók
eredményeit. A tanulói kérdõív néhány, a család szo-
ciális-kulturális helyzetére vonatkozó kérdésére
adott válasza alapján számították a tanulók jelentés-
ben szereplõ CSH-indexét. 

A 3. és 4. táblázat alapján is elmondható, hogy
mind az országos regresszió, mind a megfelelõ kép-
zési forma telephelyeire illesztett regresszió alapján
tanulóink teljesítménye szignifikánsan jobb, vagy az
elvártnak megfelelõ volt.

A tanulók elhelyezkedése az egyes képességszin-
teken és –területeken

A Képességeloszlás ábrája a tanulók eloszlását
mutatja a képességskálán és az egyes képességszin-
teken. Az adott eredményt elérõ tanulók száma látha-
tó: egy tanuló egy körnek felel meg.

Errõl az ábracsoportról leolvasható vannak-e
leszakadók, illetve mekkora a tanulók aránya az
egyes képességszinteken. Nem csak egy-egy osz-
tály két képességterülete (matematika és szöveg-
értés) hasonlítható össze, hanem az azonos évfo-
lyamú osztályok megfelelõ képességei is össze-
vethetõk.

Minden diák a kapott azonosítója segítségével sa-
ját eredményét is meg tudja nézni, így a fenti adatok
ismeretében el tudja helyezni magát a képességská-
lán, mind országos, mind helyi (osztály és évfolyam)
környezetben.

Az 5. táblázatban összehasonlítható az intézmé-
nyünkben alapszintet (4. képességszint) el nem érõ
tanulók aránya mind az országos, mind a megfelelõ
képzési formához viszonyítva. Ez az a minimális
szint mind a két területen, amelynek elérése szüksé-
ges ahhoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkal-
mazni képességeit a további ismeretszerzésben és az
önálló tanulás során.

Azt látjuk, hogy intézményünkben ez az arány
szinte minden esetben jóval az országos átlag alatt
marad, de nincs okunk szégyenkezésre a szûkebb
(megfelelõ képzési típus) populációval való összeha-
sonlítás alapján sem, hiszen a megfelelõ képzési tí-
pusban történõ viszonyítás esetén is pozitív képet
mutat intézményünk. 

Az országos kompetenciamérésrõl további infor-
mációkat a www.oktatas.hu honlapon találhat min-
den érdeklõdõ.
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