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Az Országos kompetenciamérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók
6., 8., 10. évfolyamos csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a
matematikai eszköztudást méri fel.
Az Országos kompetenciamérések jogi háttere, szervezése
Az Országos kompetenciamérések rendszerének működtetését a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény írja elő. A mérés időpontja és tartalmi jellemzői szintén
jogszabályokban rögzítettek.
A részvétel – kevés kivételtől eltekintve – minden érintett diák számára kötelező.
Milyen mérési adatok keletkeznek?
A kompetenciamérés eredményeiről nyilvános jelentés készül fenntartói, iskolai és telephelyi
összesítésben a mérést követő év február végéig. Ezek a jelentések a 2007. évi
kompetenciaméréssel kezdődően nyilvánosak, mindenki által megtekinthetők a
www.kir.hu/okmfit oldalon. Az intézmények ezen kívül – jelszavas belépés után – saját
szempontjaik szerint tovább elemezhetik az eredményeiket.
Az iskolajelentésben közölt adatok lehetővé teszik, hogy az iskola elemezze saját munkáját,
elhelyezze teljesítményét a hozzá hasonló, vagy éppen tőle lényegesen különböző iskolákkal
való összehasonlításban.
Az iskolajelentésben közölt sok-sok adat együttesen lehetővé teszi, hogy a kívülálló is egy
minden eddiginél árnyaltabb képet kapjon az iskolákról.
A mérés a teljesítményeket nem csak abszolút skálán mutatja be, hanem a tanulók
szociokulturális hátterét megjelenítő családi háttérindex segítségével azon iskolák rendkívül
értékes pedagógiai teljesítményét is láthatóvá teszi, amelyek nem a legjobb körülmények között
élő, legtehetségesebb tanulókkal foglalkoznak.
Mindemellett a 2010. évi mérés óta – a mérési rendszerek között szinte egyedülálló módon –
követni lehet az egyes tanulók fejlődését, és ez által képet lehet alkotni az iskola fejlesztő
hatásáról is.
A tanulói háttérvizsgálatról
A mérés megírása előtt vagy azt követően a tanulók kézhez kapnak egy-egy ún. Tanulói
kérdőívet. A kérdőívben – mely a mérési rendszer egyik fontos eleme – a tanulók
szociokulturális hátteréről szerepelnek kérdések. A válaszokat a tanulók szüleikkel együtt adják
meg. A kérdőívek kitöltése a mérési eredmények értékelésének szempontjából rendkívül
fontos, ám a tanulók és szüleik számára önkéntes.

A Tanulói kérdőív kérdéseire adott válaszokat az érintettek (szülők, tanulók) hozzájárulása
nélkül az iskola nem ismerheti meg, azokat nem kezelheti. A kitöltött tanulói kérdőívek
kezelésének szabályaira az Oktatási Hivatal külön levélben is felhívta az iskolák figyelmét.
A Tanulói kérdőívek célja
A pedagógiában többszörösen bizonyított tudományos tény, hogy a tanulók teljesítményére
nagy hatással van családjuk szociális, kulturális és gazdasági helyzete. Éppen ezért a különböző
tanulói összetételű iskolák pedagógiai teljesítményét pusztán a mért teljesítményátlagok nem
tükrözik megfelelően. A Tanulói kérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt
elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének
összefüggését.

