
Mérésmódszertani segítségnyújtással a hatékonyabb oktatásért 

 

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ koordinálásában pedagógiai értékelés témában 16 rendez-

vény valósult meg 2016 első felében. A kitöltött elégedettségi kérdőívek alapján a programok találkoz-

tak a résztvevők elvárásaival. 

Összesen tizenegy műhelyfoglalkozást szerveztünk. Hét alkalommal az országos kompetenciamérés 

telephelyi jelentése alapján a szakszerű elemzés jártasságának kialakítása volt a műhelyfoglalkozások 

témája. Erre a jártasságra épül a fejlesztési célok megalapozására szolgáló, az OKM FIT elemző 

szoftveréből való adatgyűjtés műhelyfoglalkozás, amelyet négy alkalommal szerveztünk meg. 

Szintén négy alkalommal került sor a mérésmódszertanilag megbízható, érvényes és objektív mérő-

eszköz fejlesztésének készségét elsajátíttató 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzésre. 

Egy előadást tartottunk a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai napján, 2016. május 18-

án. 

A rendezvények látogatói összlétszáma 346 fő volt, a résztvevők rendezvénytípusok közötti megoszlá-

sának arányát az 1. ábra mutatja. 

 

 

1. ábra 

A résztvevők megoszlása rendezvénytípusonként a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai 

értékelési rendezvényein 2016 első hat hónapjában 

 

Továbbképzéseinken és műhelyfoglalkozásainkon rendre ötből legalább négy résztvevő kitöltötte az 

elégedettségi kérdőívet, és a pedagógiai napi előadás résztvevőinek is több mint felétől visszakaptuk a 

kitöltött visszajelzést. Összességében a rendezvényeink résztvevőinek több mint háromnegyede, 327 

fő szolgáltatott adatot. A visszajelzések támpontot jelenthetnek a jövőben programjaink színvonalának 

emeléséhez.  

Az elégedettségi kérdőívre adott válaszaik alapján az országos kompetenciamérés témájában tartott 

műhelyfoglalkozásaink mindkét típusán 85% feletti elégedettséget jeleztek vissza a résztvevők (2. 

ábra). 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/szakmai_delutan_a_kompetenciameresrol


 

2. ábra 

Az elégedettségi kérdőívre adott értékelés összehasonlítása a hét dimenzió mentén a kétféle 

műhelyfoglalkozás esetében 

Közülük ötből négyen szívesen vennének részt a későbbiekben is a műhelyfoglalkozást vezető előadó 

programján.  

A hozzáadott érték - mit és miért mérünk? (Tudás-, készség-, képesség- és kompetencia mérések) 

továbbképzés 70 résztvevője kiválónak ítélte meg mind a négy továbbképzést. A visszajelzés során 

legalább 85 százalékos elégedettséget jeleztek a résztvevők valamennyi szempont tekintetében. 

Összességében a továbbképzés tematikájával is elégedett volt a részvevők 92 százaléka. A szakmai 

elemek, a szervezettség és a minőségbiztosítottság mentén 100 százalékot megközelítő, illetve elérő 

az elégedettség (3. ábra). 

 



 

3. ábra 

A továbbképzés elégedettségi kérdőívére adott válaszok összesítése 

 

Az elégedettségi kérdőívre adott szöveges válaszok alapján megalapozott a továbbképzés tovább-

fejlesztése a blended learning irányába, tekintetbe véve, hogy a 30 kontaktórás tanfolyam közel ugyan-

ilyen terjedelmű otthoni munkavégzést is igényel. 

A tanfolyam a résztvevők kétharmada-háromnegyede számára egyértelműen hasznosnak bizonyult. Az 

iskola fejlesztése szempontjából tartották a legkevésbé hasznosnak az újólag elsajátított képességei-

ket, a továbbképzés a legtöbb résztvevőnél szemléletformáló hatást váltott ki (4. ábra). 

 

4. ábra 

 A tanfolyam hasznosságának megítélése (a hallgatók által hat szempont szerint) 



A hasznosságra vonatkozó kérdéseket kiegészítő írásbeli vélemények ismételten a képzés ütemezé-

sének mennél kevésbé koncentrált megvalósítását támasztják alá. 

A Pedagógiai napon tartott előadás résztvevőinek több mint fele, 69 fő töltött ki elégedettségi kérdő-

ívet (5. ábra). 

 

5. ábra 

A pedagógiai nap résztvevőinek megoszlása a részvétel minősége szerint 

Ötből négy résztvevő (82%) elégedett, illetve teljes mértékig elégedett volt ezzel a programmal is  

(6. ábra). 

 

6. ábra 

A válaszok megoszlása az elégedettség mértéke szerint 

Az előadások által érintett mélyebb összefüggések iránti igény jelent meg az írásban megfogalmazott 

válaszokban. Erre a célra – mint azt a helyszínen is megfogalmaztuk – műhelyfoglalkozásaink és tovább-

képzési lehetőségeink állnak rendelkezésre. 

 

Az összegzést a Budapesti POK mérés-értékelési csoport munkatársai állították össze: 

Südi Ilona, Dugasz János, Salamon Anikó, Török József 

 


