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A KOMPETENCIA MÉRÉSEK 

EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ 

INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN



1. Törvényi háttér

1.1. Kt. 40. § (11)

A minőségirányítási  program végrehajtása során figyelembe kell  venni az országos 

mérés  és  értékelés  eredményeit.  A  nevelőtestület  a  szülői  szervezet  (közösség) 

véleményének kikérésével  évente  értékeli  az  intézményi  minőségirányítási  program 

végrehajtását,  az országos mérés,  értékelés eredményeit,  figyelembe véve a tanulók 

egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell 

határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény 

szakmai  célkitűzései  és  az  intézmény  működése  folyamatosan  közeledjenek 

egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt 

intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó 

jóváhagyásával  válnak  érvényessé.  A  fenntartónak  az  értékelést  és  a  javasolt 

intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvános-

ságra kell hoznia. 

1.2. Kt. 99. § (7)

A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal minden fenntartónak megküldi az 

országos  mérés,  értékelés  eredményeit  és  köteles  felhívni  a  fenntartó  figyelmét, 

amennyiben az eredmények alapján indokolt valamelyik iskolában az intézkedése. 

Ha  az  adott  iskolában  folyó  pedagógiai  tevékenység  az  országos  mérés,  értékelés 

eredményei  szerint  nem  éri  el  a  jogszabályokban  meghatározott  minimumot,  a 

fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, hogy készítsen intézkedési tervet. Az 

iskola  felhívástól  számított  három hónapon belül  megküldi  az  intézkedési  tervét  a 

fenntartónak.  Az intézkedési  terv  a  fenntartó  jóváhagyásával  válik  érvényessé.  Az 

intézkedési terv elkészítése során fel kell tárni azokat az okokat, amelyek a pedagógiai 

tevékenység  színvonalának  elmaradásához  vezettek.  Az  intézkedési  tervben  kell 

meghatározni  a  feltárt  okok megszüntetéséhez  szükséges  intézkedéseket,  illetve  az 

ennek végrehajtásához szükséges iskolafejlesztési programot. Az intézkedési tervnek 

tartalmaznia kell azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítani lehet az intézkedési 

terv  végrehajtásáig  a  megfelelő  színvonalú  oktatást.  Ha  a  következő  évi  országos 

mérés,  értékelés  eredménye  szerint  az  iskola  ismét  nem  éri  el  a  jogszabályban 

meghatározott minimumot, a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal felhívja 

a fenntartót,  hogy három hónapon belül készítsen intézkedési tervet.  A fenntartó az 



intézkedési  terv  elkészítéséhez  az  intézkedési  terven  foglaltak  végrehajtásához  – 

jogszabályban meghatározottak szerint  – pedagógiai  szakmai szolgáltató intézmény, 

szakértő  vagy  más  szakmai  szervezet  közreműködését  köteles  igénybe  venni.  Az 

intézkedési  terv  a közoktatási  feladatkörében eljáró oktatási  hivatal  jóváhagyásával 

válik  érvényessé.  A  közoktatási  feladatkörében  eljáró  oktatási  hivatal  hatósági 

ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.

2. Az országos kompetenciamérés eredményei – feladatok, lehetőségek, 

nyilvánosság
A közoktatás minőségének biztosítása és fejlesztése alapvető és kiemelt feladat. Az 

intézményünk eredményességét mérő vizsgálatokon alapulhat. E vizsgálatok 

elfogadottá váltak a szakmai, és érdeklődésre számot tartó partneri közvélemény 

számára. Elemeinek be kell épülni az intézményünk értékelési gyakorlatába. Az 

intézményfenntartónknak, iskolánknak, pedagógusainknak pontos visszajelzéseket 

kell kapniuk arról, milyen eredményeket értek el a társadalom által elvárt tudás 

közvetítésében, hogy ehhez igazítsuk szakmai fejlesztéseinket.

Az éves eredményeket, tapasztalatokat az iskola fenntartó elé tárja az iskolaszék 

(hiányában a szülői szervezet) véleményezése után.

1. A mérések szervezése 

A helyi mérésnek megfelelően előkészítettnek kell lennie, be kell tartani az országos 

szinten kiadott utasításokat. 

Felelős: az igazgató és a mérésben részt vevő pedagógusok.

2. Az eredmények értékelése, hasznosításának lehetőségei

• A kapott szoftverek segítségével minden tanuló adatait fel kell vinni, akár 

utólagosan is.

• Az eredmények értékelésénél a szakmai munkaközösség elemzése és 

értelmezése elsődleges. A tantestületi szinten is folytatódnia kell a munkának.

• Meg kell vizsgálni az egyes feladatokat, milyen matematikai, szövegértési 

fogalomkörhöz tartoznak, ezen belül mi szükséges a feladatok megoldásához. 

• Vizsgálni kell, hogy miben tévesztettek a tanulók nagy százalékban s persze 

azt is, mi az, ami a legjobban sikerült. Kutatni kell, hogy mi okozhatta a 

sikertelenséget, hogyan lehet ezt a sikertelenséget a későbbiekben 

kiküszöbölni.



• Vizsgálni kell, hogy a különböző feladattípusokban hogyan teljesítettek 

tanulóink. Megbeszélendő munkaközösségi szinten hogy mit tehetünk azért, 

hogy a gyerekek találkozzanak a számukra kevésbé ismert feladatokkal 

minden tantárgyban.

Osztályonkénti, évfolyamonkénti összehasonlítást kell végezni melynek célja, 

hogy egyes területek oktatásában, egyes készségek fejlesztésében az iskolán 

belüli legjobb gyakorlatot válasszuk.

• Az elemzést a szakmai munkaközösségek az érintett osztályokban tanító 

pedagógusokkal együtt végezik. A levont következtetések, megállapítások 

azonban a teljes nevelőtestületet érintik, hiszen mind a matematikai, mind a 

szövegértési képesség fejlesztése közös ügy, nem köthető egyik tantárgyhoz 

sem.

3. A nyilvánosságra hozható elemek.

• A legjobb teljesítményt nyújtó tanulócsoport(ok).

• A legjobb teljesítménymutatóval rendelkező feladatok (12-20%) és a szinten 

tartás figyelemmel kísérésének megtartása. A legkevésbé jó teljesítmény-

mutatóval rendelkező feladatok (10-20%) javítására intézkedés. Ez minden 

évfolyamon értelmezendő, kiterjesztendő áttörést igénylő feladat. Különböző 

feladattípusokban (pl.: szövegértés esetén rövid válasz, kifejtős kérdés, 

véleménynyilvánítás stb.) hogyan teljesítettek tanulóink.

• Analógiák, azonosságok, különbözőségek keresése. Mire vezethető vissza a 

különbség? Összetétel, tanárváltás, tankönyvcsere, tanulói fluktuáció, stb.

• Elemzéssel kimutathatók-e évekre visszamenőlegesen a csoportbontás, emelt 

szint, tehetséggondozás, felzárkóztatás eredményessége? 

• Miként teljesít az iskola az elvárható teljesítményhez képest? Milyen a 

hozzáadott érték index? Az iskolai eredmények értékelésénél mindig fontos 

figyelembe venni mind a HÉI, mind a HPÉ értékét is.

• Érdemes elemezni az osztályok összetételét képességszintek szerint, 

megvizsgálni a szórás mértékét, és ennek megfelelően tervezni a tanulók 

differenciált fejlesztését, mit tehetünk azért, hogy a gyerekek találkozzanak a 

számukra kevésbé ismert, kevéssé jól megoldott feladatokkal. Egyes területek 

oktatásában, egyes készségek fejlesztésében az iskolán belüli legjobb 



gyakorlatot válasszuk ki és ne az elmarasztalás a pellengérre állítás 

következzék be.

• Szükségessé válhat az iskolai továbbképzési terv felülvizsgálata: módszertani 

képzések előnyben részesítése; új tanítási-tanulási módszerek megismerése, 

alkalmazása a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben.

• Háttérkérdőívek kitöltésére is sor kerülhet, mely a tanulók szociokultúrális 

hátterére, valamint az iskola tanárainak, tanulóinak helyzetére vonatkozó 

kérdéseket tartalmazhat. Minél alacsonyabb életkorú tanulókról van szó, annál 

nagyobb a családi háttér szerepe a tanulói teljesítményekben. A családi 

jellemzők között szoros kapcsolat áll fenn, emiatt egy közös mutatót, a hozott 

érték indexet (HÉI) képezhetők belőlük. Ezt is elemezhetjük. Ez kizárja az 

azonos településen a vizsgálatokban a formális összehasonítást.

• Az iskolai minőségirányítási program felülvizsgálata, újabb minőségcélok 

meghatározása is lehetséges.

• Az eredmények hatással lehetnek a tantárgyi programokra, a pedagógiai 

programra és a helyi tantervre is. Mivel a szövegértési és a matematikai 

képességek fejlesztése közös ügy, ezért kereszttantervi kérdések is 

felmerülhetnek.



3. Intézkedési terv
1. Cél: Eredményes országos kompetenciamérés

Probléma:  Az  országos  kompetencia  mérések  során  az  iskola  a  jogszabályban 

meghatározott minimum alatt teljesített

Sikerkritérium: A jogszabályban meghatározott minimumszint teljesítése

2. Erőforrások:

Humán:  érintett  tanítók,  szaktanárok,  osztályfőnökök,  mérés-értékelés  szakember, 

számítástechnikus.

Dologi: Mérőeszköz és iskolai adatfeldolgozó szoftver (OKÉV), számítógép

3. Érintettek köre: tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartó

4. Eljárásrend

Tevékenységek/feladatok Módszer Határidő Felelős
1. Adatfeldolgozás minden 

tanulóra vonatkozóan
Adatfeldolgozó 
szoftver 
segítségével 
(OKÉV) 3 héten belül

Érintett tanítók, 
szaktanárok, 
számítástechnikus2. Az adatok elemzése Teljesítmények 

kimutatása
 Osztályok 

teljesítménye
 Egyéni 

teljesítmények
(tantárgyanként, 
feladatonként)

3. Az alulteljesítés okainak 
feltárása

2 héten belül
Érintett tanítók, 
szaktanárok, 
számítástechnikus, 
osztályfőnökök

 Háttértényezők 
vizsgálata
- Tanulói képességek 
mérése

- Szülők iskolázottsága

Attitűdvizsgálat, 
induktív 
gondolkodás 
mérése, olvasási 
képességek mérése, 
stb.
Kérdőív

 Pedagógusok 
módszertani kultúrájának 
vizsgálata

Eredményesség, 
hozzáadott érték, 
képességfejlesztés, 
stb.

 Egyéb okok feltárása - Pedagógusok 
távolléte miatti 
helyettesítések, 
pedagógusváltás, 
betegség, stb.
- Alkalmazott 
tankönyvek, 



szemléltetések
- Motiválás

4. A feltárt okok elemzése Összehasonlító 
vizsgálat a tanulói 
teljesítménnyel

1 héten belül Osztályfőnökök, 
érintett 
pedagógusok

5. Fejlesztési terv készítése
 Tanulókra vonatkozóan Tantárgyanként, 

osztályonként 
tanulókra lebontva 
az elemzések 
tapasztalatai alapján

3 héten belül
Érintett tanítók, 
szaktanárok, 
Intézményvezetők

 Pedagógusokra 
vonatkozóan

Alkalmazott 
módszerek, 
feladatok, 
tankönyvek, 
motiválás, tanulói 
képességek 
fejlesztése, tanulói 
munkáltatás, 
felzárkóztatás, stb.

 Egyéb területek A feltárt okoknak 
megfelelő 
intézkedés 
meghozatala

7. A szülők tájékoztatása a 
fejlesztési tervekről

Fejlesztési tervek 
tartalma, 
együttműködés, 
szülők bevonása a 
fejlesztési tervek 
végrehajtásába

1 héten belül Osztályfőnökök

8. A fejlesztési tervek 
megküldése a fenntartónak

Iktatott anyag 
/dokumentálás

1 héten belül Intézményvezető

9. A fenntartó által jóváhagyott 
intézkedési terv végrehajtása

Beépítése az éves 
iskolai munkatervbe

A 
jóváhagyást 
követően 
azonnal

igazgató, 
érintett 
pedagógusok

4. Szülők tájékoztatása
Az OM mérést követően (honlap, szülői értekezlet, iskolarádió, stb.)

5. Végrehajtás: 2008/2009. tanévtől 


