
Tisztelt Szülők! 

 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban 2015. május 27-én, a 6. és 8. 

évfolyamokon országos mérésre kerül sor. Az országos kompetenciamérés 

központi szervezését, a mérőeszközök kidolgozását és az eredmények 

feldolgozását az Oktatási Hivatal végzi. 

A felmérés célja 6. és 8. évfolyamokon a matematika eszköztudás és a 

szövegértési képesség mérése. 

A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben 

való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanóra nem lesz ezen a napon.  

 

A mérési rendszer fontos eleme a Tanulói kérdőív. A pedagógiában 

többszörösen bizonyított tudományos tény, hogy a tanulók teljesítménye szoros 

összefüggésben áll családjuk szociális, kulturális és gazdasági helyzetével. 

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. A tanulói kérdőívek adataiból képzett ún. családiháttér-index 

segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló körülmények 

között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. Így pl. azon iskolák rendkívül 

értékes pedagógiai munkája is megmutatkozhat, amelyek nem a legjobb 

körülmények között élő, legtehetségesebb tanulókkal foglalkoznak. 

 

A Tanulói kérdőív kitöltése a tanulók és szüleik számára önkéntes! Fontos, hogy 

a kérdőívet a tanulók a szülőkkel közösen töltsék ki. A kérdőívben található 

tájékoztatót együtt olvassák el! A Tanulói kérdőívet vissza kell hozni 

legkésőbb június 1-ig, függetlenül attól, hogy kitöltötték-e vagy sem!!! 
 

Az adatok feldolgozása során az Oktatási Hivatal csak a tanulók mérési 

azonosítóját ismeri, személyes adataikat nem. A Tanulói kérdőívben közölt 

adatok az egyéni elemzésekben sem jelennek meg. 

A Névkártyán található kód gyermeke mérési azonosítója, melynek segítségével 

a www.kompetenciameres.hu honlapon 2016. február 28. után lehet 

megtekinteni az eredményt. 

 

Továbbá új mérés is lesz. Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol 

vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni az 

Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. 

A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a 

Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2015. június 11-én végzik 

el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. 
 

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!                                             Horváth Ildikó  

Pécs, 2015-05-11                                                                            mérési koordinátor 

http://www.kompetenciameres.hu/

