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A legfontosabb jellemzők…

Az Országos kompetenciamérés a 

köznevelési rendszer 6., 8. és 10. 

évfolyamán, az olvasott szöveg értése és a 

matematikai eszköztudás 

alapkompetenciákat, a tanulók 

szociokulturális hátterével árnyalva, minden 

évben és minden tanulóra kiterjedően méri.



a köznevelési rendszer 6., 8. és 

10. évfolyamán…

…mert a hagyományosan elfogadott  

pedagógiai szakaszok végén kíván 

információt adni a tanulók alapvető 

kompetenciáiról.



az olvasott szöveg értése…

…mert az olvasott szöveg az 

információszerzés legfontosabb csatornája, 

és annak helyes megértése az önálló 

tanulás kulcsa.



a matematikai eszköztudás…

…mert a matematikában tanult eszközök 

értő alkalmazása a hétköznapi 

problémamegoldás alapja.

Nem az a kérdés, hogy MIT tanult 

matematikából, hanem az, hogy amit tanult, 

azt egyszerű, életközeli helyzetekben, 

problémákban miként tudja alkalmazni.



a tanulók szociokulturális 

hátterével árnyalva…

…mert a tanulók szociokulturális hátterének 

és teljesítményének összefüggése a 

köznevelési rendszerek egyik legfontosabb 

jellemzője.

Önkéntes Tanulói háttérkérdőív – tanulói 

családi háttérindex (CSHI) – 78(!)%-os

országos kitöltöttség



minden évben és minden 

tanulóra kiterjedően.

…mert minden eredmény és szolgáltatás 

alapját az egyéni tanulói adatok képezik. 

Mindent további adat a tanulói adatokból 

„származik”.

Ez teszi lehetővé a tanulók eredményeinek 

követését, fejlődésük mérését és elemzését.



Így aztán intézményvezetőként, 

pedagógusként, vagy éppen 

szülőként láthatjuk,…



 

OH 

 

„Konfidencia 

intervallum”

Megbízhatósági 

tartomány

…hogy a mi iskolánk mérési eredménye a 

többiekhez képest hol helyezkedik el?



…hogy…

Milyen az 

iskola/osztályok 

tanulói 

összetétele?

Milyen a 

tanulóink/gyer-

mekünk egyéni 

fejlődése?

Hogyan 

változnak az 

eredményeink 

az évek során?



…hogy iskolánk a hozzáadott 

pedagógiai értékek tekintetében 

miként teljesít, azaz…



…hogy a mi iskolánk tanulói a szociokulturális 

adottságaikhoz képest milyen eredményeket érnek el?
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Az iskola szociokulturális 

hátránykompenzáló hatása



…hogy a mi iskolánk tanulói miként fejlődnek?
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…vagy ugyanilyen módon, 

szülőként képet kaphatunk az 

iskolakeresés során a 

továbbtanulásra gyermekünk 

számára kiszemelt iskolákról.



A tartósan magas hozzáadott 

pedagógiai értékeket képviselő 

iskolák egy részét körünkben 

üdvözölhetjük.





Használjuk a kompetenciamérés 

eredményeit!

Érdemes!


