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A digitális médium a magyar országos 
mérési rendszerben - műhely

Ostorics László
Oktatási Hivatal
Köznevelési Programok Főosztálya
EFOP 3.2.15 szakmai alproje Emlékeztető

Mi lehet egy mérésben „digitális”?

1, A tesztfeladatok fejlesztése 
és kezelése:

a) Feladatíratás
b) Tesztverziók összeállítása

2. A mérés megszervezése:
a résztvevők adatainak 

megadása

1. A tesztfeladatok 
fejlesztése és kezelése: a 
feladatok kiközvetítése

2. A mérés megszervezése: 
a tanulói részvétel nyomon 

követése

3. A tanulói válaszok 
begyűjtése

4. A mérés adatainak feldolgozása
a) Az automatikusan feldolgozható adatok 
rögzítése
b) az emberi döntést igénylő tanulói 
válaszok kódolása

4. A mérés adatainak feldolgozása:
c) Statisztikai számítások elvégzése

5. Visszajelzés
a) Azonnali visszajelzés?
b) késleltetett visszajelzés

A mérés előtt A mérés alatt A mérés után

Most is digitális Most is digitális

Most is digitális

Most is digitális

Most vegyes

Most hagyományos Most hagyományos

A jelenlegi szoftveres támogatás

• Az Országos mérések adatbegyűjtő és –kezelő 
rendszere

• Az Országos kompetenciamérés raktározó-
szkennelő-kódoló szoftvere

• Az idegen nyelvi mérés rögzítőszoftvere
• Az Országos kompetenciamérés jelentései
• Az Országos kompetenciamérés FIT-szoftvere

Ami hiányzik a kirakósból:  
maguk a tesztek papír-alapúak

Újonnan fejlesztett vagy 
adaptált eszközök

Két megoldás két célpopulációra

1. Szoftver a tanulói mérések lebonyolítására: önálló 
fejlesztés korábbi projektek eredményire építve

2. Tanári önértékelő eszköz a digitális kompetencia 
értékelésére - MENTEP TET-SAT: a European 
Schoolnet tanári önértékelő eszközének 
adaptációja
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Tanulói mérések szoftver
Milyen folyamatokat kell kiszolgálnia?

1, A tesztfeladatok 
fejlesztése és kezelése:

a) Feladatíratás
b) Tesztverziók 

összeállítása

2. A mérés 
megszervezése:

a résztvevők 
adatainak megadása

1. A tesztfeladatok 
fejlesztése és kezelése: a 
feladatok kiközvetítése

2. A mérés 
megszervezése: a 
tanulói részvétel 

nyomon követése

4/a. A mérés 
adatainak 
feldolgozása
Az automatikusan 
feldolgozható 
adatok rögzítése

Tesztek

Adatok 
mazonhoz

kötve

3. A tanulói válaszok begyűjtése

Tanulók 
bejelentkezése 

mazonnal

A mazon
követése a mérés 
egyes szakaszain

Részvételi 
adatok és 

nyers 
válaszok  

mazonhoz
kötve

5/a. azonnali
Visszajelzés

4. A mérés adatainak 
feldolgozása:

c) Statisztikai számítások 
automatizáltelvégzése

4/b. A mérés adatainak 
feldolgozása
az emberi döntést igénylő 
tanulói válaszok kódolása

4/a. A mérés 
adatainak 
feldolgozása
Az automatikusan 
feldolgozható 
adatok rögzítése

4. A mérés adatainak 
feldolgozása:

c) Statisztikai számítások 
elvégzése emberek által

5/b. késleltetett 
visszajelzés

Nyílt végű 
kérdések 
tanulói 
válaszai 

mazonhoz
rendelve

Automatikusan 
értékelendő 

tanulói válaszok 
mazonhoz

kötött 
adatbázisa

Lekódolt
tanulói 

válaszok 
mazonhoz

kötött 
adatbázisa

Mazonhoz
kötött, a 

felhasználók 
által 

értelmezhető 
eredmények

Mazonhoz
kötött, a 

felhasználók 
által 

értelmezhető 
eredmények

A felhasználó 
és a hozzá 

kötött 
telephely stb. 
eredményei

Tanulói mérések szoftver
Milyen méréseket kell kiszolgálnia?

Milyen méréseket kell kiszolgálnia?

1. A tesztfeladatok 
fejlesztése 
és kezelése

2. A mérés 
megszervezése

3. Adat-
begyűjtés

4. A mérés 
feldolgozása

5. 
Visszajelzés

a b c a b a b c a b

1. Médiaértés + + + + + + + + - - +
2. OKM kevert 
műveltségi 
terület digitális 
pilot + + + + + + + + - - -
3. Érettségi 
digitális pilot + + + + + + + + - - -
4. Adaptív 
nyelvi + + + + + + + - + + +

Tesztszerkesztő szoftver
2016-2017 Tehetsegkapu.hu:

• Feladatok online felvitele a 
fejlesztők által, 

• Mérési események 
létrehozása

• Automatikus kiértékelés
• Tanulók azonosítása a 

mérési azonosító 
használatával

• 20 000-es nagyságrendű 
tanulói létszám kiszolgálása

EFOP 3.2.15 beta.tehetsegkapu.hu

• Egyszerű, WYSWYG 
(ALAKHŰ) feladatszerkesztő

• Mérési események és 
tesztváltozatok kezelése

• Lehetőség az emberi 
kiértékelésre is

• Mérési azonosító használata
• Hosszú távon teljes körű 

mérések kiszolgálása
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MENTEP
• A tanárok  IKT kompetenciáinak elemzése és 

fejlesztése

• European Schoolnet kutatási projekt (Erasmus+)
• MENTEP - angol mozaikszó (Mentoring Technology-

Enhanced Pedagogy), magyarul: technológiák által 
támogatott pedagógia

• Projekt időtartama: 2015 márciusától 2018 májusáig

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 13

MENTEP

• Célja: 

a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése, melynek 
segítségével biztosabban és tudatosabban használják az IKT 
(Információs és Kommunikációs Technikák)  technológiákat a 
tanulási tanítási folyamatokban, a napi pedagógiai munkában.

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 14

MENTEP
• 11 000 tanár vett részt 11 országból

(Ciprus, Csehország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Litvánia, Portugália, Szlovénia és 
Spanyolország)

• Koordináció: 30 európai oktatási minisztérium együttműködése
• Kvantitatív értékelés: olasz kutató intézet 
• Pedagógusok: két rövid felmérés
• Anonimitás, adatvédelem, igazolás

• Magyarország kezdetben nem vett részt a projektben. 2018 második 
felében csatlakoztunk:

• Az önértékelő eszköz és az ezt működtető honlap adaptációja

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 15

MENTEP
• 4 fő témakörben 30 területet mér... mindegyiket 5

szinten kategorizálja. 

• A 4 fő témakör:

• 1. Digitális pedagógia (1-12. terület / indikátor)
• 2.Digitális tartalom használata és létrehozása (13-17.)
• 3.Digitális kommunikáció és együttműködés (18-23.)
• 4. Digitális állampolgárság (24-30.)

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 16

MENTEP

• Jó, könnyen 
kezelhető/ 
értelmezhető a 
forma

• Egyszerű
regisztráció

• Magyarul

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 17

• Nem veszi figyelembe:
- milyen 
iskolatípusban és 
fokon
- műveltségterületen

MENTEP
• Kitöltés után:

• Összegző jelentés 
• PDF formátumban le lehet tölteni 
• Az eredményeket össze lehet hasonlítani az EU-ból és a kitöltő országából 

származók eredményeivel. 

• Magyarországon: 2019 ősz-2020 tavasz próbaidőszak: 
• 2000 pedagógust felkérünk a használatra 
Képzési ökoszisztéma megjelenítése:
• A magyar kitöltők a fejlesztendő területeik meghatározása után javaslatokat 

kaphatnak majd arra, mely továbbképzések elvégzésével javíthatják digitális 
kompetenciáikat. (Online-, blended-, személyes részvételt igénylő továbbképzések.)
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MENTEP
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MENTEP
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MENTEP
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MENTEP

PRÓBÁLJUK KI!
http://mentep-sat-runner.eun.org/
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MENTEP
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MENTEP
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MENTEP
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Köszönöm a figyelmet!
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