Országos Kompetenciamérés
2022-től

Szakmai Nap
Nagy-Czirok Lászlóné 2022. március 24. és 25. (zoom)

OKM célja
• A felmérés elsődleges célja, hogy minden iskola számára
biztosítsa azokat az objektív mutatókat, amelyek segítik
• intézményük önértékelését,
• a fejlesztési irányok kijelölését, de a mérés
• az intézményfenntartók munkáját is támogatja, és
• a külső intézményértékelést is ellátja adatokkal.

https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM_2017_Orszagos_jelentes.pdf

A mérések időpontja
• a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet
11. § (3) bekezdése határozza meg. A méréseket az iskoláknak
• a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3.,
• a 8. évfolyamon 2022. május 4–17.,
• a 6. évfolyamon 2022. május 18–31. közötti időszakban kell
lebonyolítaniuk.

Általános leírás, OKM története
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/altalanos_leiras

• 2001 novemberében az első mérés; 5. és 9. évfolyamos tanulók
szövegértési képességet, valamint matematikai eszköztudást mérő
feladatok, nyomtatott; Minden tanuló kitöltötte, de iskolánként csak
20-20 tanuló tesztfüzetét elemezték központilag.
• 2002/2003-as tanévben a mérés május végére került át, és a 6. és 10.
évfolyamosok írták meg a teszteket. A méréshez ekkor már
háttérkérdőív is kapcsolódott. Az eredményeiről ettől kezdve minden
évben országos jelentés is készül.
• 2003/2004-es tanévtől a 8. évfolyamos tanulókkal bővült.
• Az új típusú érettségi bevezetése miatt a 2004/2005-ös tanévben
nem volt mérés, 2020-ban a pandémia miatt maradt el, ezen kívül
minden évben, május végén OKM.

• 2006-tól kezdve bővült a központi elemzésbe bevont tanulók köre. 2008-tól
a sajátos nevelési igényű tanulók bizonyos csoportjait, a sérülés miatt
mentesült, valamint a nem magyar anyanyelvű diákokat leszámítva az
összes tanuló tesztfüzetét feldolgozzák.
• A legelső kompetenciamérés eredményeiről is kaptak visszajelzést az
iskolák. Mára megjelennek benne olyan mutatók is, mint a hozzáadott
pedagógiai érték. A 2007. évi mérés óta nyilvánosak a fenntartói,
intézményi és telephelyi jelentések.
• 2008 óta a tanulók mérési azonosítót kapnak, így lehetséges a szövegértési
és a matematikai eszköztudás területén a tanulók egyéni fejlődésének
nyomon követése.
• 2015 óta évente idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamos tanulók
számára angol és német nyelvből.

Miért kell a Természettudományos kompetencia
területét is vizsgálni?
• A fejlett oktatási rendszerek világszerte
felismerték, hogy a magas színvonalú
természettudományos oktatás és tudás
elengedhetetlen feltétele lesz a társadalmak technikaitechnológiai alapú modernizációjának.
• TIMSS (1995-) és PISA (2000-) mérésekben is a matematika és
a szövegértés mellett a természettudomány lehet a harmadik
műveltségi terület, amelynek segítségével képet
alkothatnak a közoktatás minőségéről és hatékonyságáról.

Mi támasztja alá a papíralapú mérések
digitalizálását, milyen szervezési és
pedagógiai előnyökkel járhat a váltás?

https://www.notebook.hu/blog/milyen-laptopot-vegyek/

A legjelentősebb, valódi mérföldkőnek számító változás a mérési
rendszer digitális alapokra helyezése.
• A digitális átállás nem pusztán technikai-szervezési változásokat
jelent, hanem mélyen érinti a mérések tartalmát és módszereit is.
• Adaptivitás (minden egyes kérdés után eldönti, hogy könnyebb vagy
nehezebb kérdést kapjon-e a tanuló): a leggyengébb és a legjobb
teljesítményű tanulók teljesítményének mérése is megbízhatóbbá
válik.
• Újfajta, sokszor összetettebb mérési tartalmak megjelenése
• Jobban építenek a tanulók aktivitására a feladatmegoldás során.
• Nő a tesztek objektivitása.

• Mindennapjainkban mind a különböző fajta szövegekkel való
találkozás, mind a matematikai és természettudományos
problémamegoldás jellemzően digitális (sőt online) környezetben történik,
a az újfajta eszközök megfelelő kezelése új kihívások elé állít, és újfajta
képességeket kíván.
• A tesztválaszok automatizált rögzítése és – ahol lehet – javítása történik.
• A tesztbe épített, minden tanuló számára elérhető segédeszközök (pl.
számológép) növelik az esélyegyenlőséget és a tesztek
megbízhatóságát.
• A tanulói válaszokon kívül más adatok is elérhetőkké és az elemzésekbe
bevonhatók: Mennyi ideig foglalkozik egy feladattal? Hányszor lép vissza
ugyanoda?

Digitális kitöltés sajátosságai
• Asztali számítógépen vagy laptopon kell megoldani a feladatokat.
• A navigáció nem lapozással történik, hanem a megfelelő gombokra
való kattintással és görgetősávok használatával.
• A feladatok megoldásához gombokra kell kattintani, legördülő
menüket kezelni, elemeket kell a helyükre húzni egér segítségével, a
választ egy szövegdobozba kell begépelni.
• Színek és a nagyítás megjelenésével részletesebb ábrák
• A feladatokban egymástól függetlenül lehet előre haladni (vagy
visszalépni).
• A feladatokban új, interaktív elemek is megjelennek.

• A tanulók rendelkezésére állnak jegyzetpapírok is, melyeket a
felmérésvezetők a mérés megsemmisítenek.
• A mérés elindításához a böngésző címsorába a következőt kell begépelni:
tehetsegkapu.hu. (A Google Chrome böngésző ajánlott.)
• A baloldali menü alján található Mérés indítása gombra kattintva lehet
elindítani a mérést,
• ezt követően kerül sor a tanulók beléptetésére.
Egyedi kódot kell begépelni, amelyet a rendszer generál, és a
felmérésvezető bocsátja a tanulók rendelkezésére.
• Teljes képernyős nézetben kell megoldaniuk a tesztet.
• Megismerkednek a teszt bevezetőjével, amely röviden bemutatja a mérést.
• A teszt kitöltését, valamint a digitális feladatformák és más eszközök
használatát mutatja be interaktív módon az adott mérési területre
kifejlesztett, részletes Útmutató, amit a tanulók a mérés előtt
megismerhetnek a mérési szoftverben.

• Jelenleg az Útmutató első verziója bárki számára elérhető és
kipróbálható itt:
• https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/1381
5 a Kitöltés gombra kattintva.

• Az Útmutatón a felmérésvezető vezeti végig a tanulókat, akik
akkor indítják el a tesztet, amikor a felmérésvezető engedélyt ad
erre (15-20 perc).
• A tesztek feladatlapokból épülnek fel, az adott feladatlap
lezárásával léphet tovább a következőre.
• Ha a tanuló lezárja a tesztben szereplő utolsó feladatlapot,
• vagy
• lejárt a tesztre szánt idő, akkor lépteti ki a őt a rendszer.

A tanulók otthoni, iskolai
hátterére, szokásaira, attitűdjére,
véleményére vonatkozó
háttérkérdőív
• Célja, hogy országosan és iskolai szinten is elemezni lehessen a
tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének
összefüggését.
• Családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válik a hasonló
körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye.
• A nyomtatott forma helyett a szülő és a tanuló együtt, bárhonnan
elérhető online felületen tudja majd kitölteni. A tanulói vagy szülői
kérdőívek kitöltése továbbra is önkéntes marad.
• A tanulói válaszokat az iskolák helyben nem látják.
https://netpolip.com/kerdoiv/

Visszajelzés
• A mérési szoftver nem tud
azonnali visszajelzést adni a kitöltőnek (a feladatok egy részében
szakértői értékelés kell).
• Az idegen nyelvi mérés, illetve a tudatos médiamagatartás
esetében elképzelhető az automatikus kiértékelés. Ezekről
gyorsjelentés 2022. június végén,
• a többi eredmény (szövegértés, matematika, természettudomány
és nyelvi területen fenntartói, intézményi és feladatellátási helyi szintű
részletes elemzések) 2023. februárban lesz elérhető.

A tesztekben a következő feladatformák
szerepelhetnek:
• egyszerű választás,
• többszörös választás,
• kategóriaválasztás,
• legördülő menüből választás,
• „fogd és vidd”,
• szabad szöveges válasz.
Digitális és interaktív elemek, eszközpanel:
Fülek, Médiaelemek: képek, hangok, videók
Kísérletszimulációk
Számológép, vonalzó, jegyzetfüzet
A feladatok a „kimerülésükig” a feladatbankban maradnak, csak ezt
követően publikálják őket.

Milyen segítséget kapunk az Oktatási
Hivataltól?
• Digitális mintafeladatok: OH honlapján (matematika, szövegértés,
természettudomány, angol nyelv, német nyelv, kínai célnyelv):
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/
peldafeladatok
• Az új, digitális mérésekkel kapcsolatos online hozzáférhető információk
körét folyamatosan bővítik, az érdeklődők itt érhetik el:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/
altalanos_leiras
• A mérési szoftverben elérhető gyakorlófeladatokkal, valamint a konkrét
tesztek elé beillesztett útmutatókkal is segítik a tanulókat a tesztfelület
kezelésében.

A 2021/2022-es tanév országos online méréseivel
kapcsolatos tájékoztató információk
•
•
•
•
•

Tájékoztató a 2022. évi digitális országos mérésekről (2022.02.21)
Adminisztrációs és programhasználati útmutató (2022.02.28)
Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere (2022.02.21)
Tájékoztató a 2022-es országos mérésekről (2021.09.20)
Tájékoztató előadás a 2022-es digitális országos mérési rendszerről és az
azzal kapcsolatos iskolai feladatokról (2021.10.25)
• Az SNI és BTMN tanulók részvétele az országos mérésekben (2021.09.20)
• Gyakran ismételt kérdések (2022.03.24)
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/
GYIK

Hogyan segítsük a tanulókat májusig?
• RPI: http://refpedi.hu, reftantar.hu, https://teachermade.com

Külön tájékoztató lesz róla Szakmai Napunkon
• Az országos mérésekkel kapcsolatos jogszabályok (Simonné Bozsik Anikó)
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
• A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm.
rendelet
• A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
• A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet
• Szervezés- Simonné Bozsik Anikó, Tomcsányiné Lucz Szilvia, Pávics Krisztina és
oktatas.hu oldal Tájékoztató előadás a 2022-es digitális országos mérési
rendszerről és az azzal kapcsolatos iskolai feladatokról

Tartalmi keretek bemutatását kompetencia-területenként
(természettudomány, szövegértés, matematika, angol nyelv, német
nyelv) végezzük, a jelentkezés során választott szekciókban. A mérési
területeket bemutató tartalmi keretek elérhetők az oktatas.hu honlapon
is.
Példafeladatok és megoldások bemutatása szintén kompetenciaterületenként történik. Segíti a felkészülést a mérésre az új típusú
feladatok megismerése. összegyűjtöttük minden terület gyakorló
feladatainak linkjét.
eDia- Bollók Gyula, Répásiné kollégáim mutatják be az eDia
feladatbankját, használatát az online mérésre felkészülés
segítésére.
https://edia.hu/

Így gondoljuk a webinárium végén:
• Mérés előtt:

• Utána:

• Segíteni tudjuk, hogy biztonságban érezzék magukat a
tanulók az új mérési helyzetben, találkozzanak a
várhatókhoz hasonló formában készült elektronikus
feladatokkal.
• A természettudományos tantárgyak tananyagának
feldolgozása során is alkalmazunk olyan feladatokat,
amik várhatók a mérésen.
• Értelmezzük, és a további
fejlesztésekhez felhasználjuk
a mérési eredményeket.
http://centroszet.hu/tananyag/minoseg%20jo/332_pdca_elv_shewartdeming_ciklus.html

Köszönöm a figyelmet!
Nagy-Czirok Lászlóné
szaktanácsadó

E-mail: laszlone.nagy-czirok@szilady.net

