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INTÉZKEDÉSI TERV 

A 2016. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 

EREDMÉNYEI ALAPJÁN 
 

1. Bevezetés 

Magyarországon 2001-ben fejlesztettek ki az oktatási rendszer eredményeinek mérésével 

foglalkozó rendszert. Halász Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 

Pszichológiai Karának egyetemi tanárának elmondása alapján az Országos kompetenciamérés 

azzal a céllal jött létre, hogy fejlessze az iskolák és a pedagógusok értékelési-mérési kultúráját. 

A kompetenciamérés eredményeit külső értékelők dolgozzák fel. Az adatokat közzéteszik, 

amelyhez aztán az iskolák és a szülők is hozzáférhetnek.  

 

2. A kompetenciamérés törvényi háttere 

-  2011. évi CXC. törvény 80.§. (1.bek.) és 79.§. 

-  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete 

-  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79.§. (5.bek.) 

-  35/2014. (IV.30.) .) EMMI rendelet 

 

 

3. Helyzetértékelés 

 

Eredményeink elérését a következő tényezők befolyásolják: 

1. A családok szociális, gazdasági és kulturális háttere. 

2. Pszichológiai tényezők: 

 tanulási igény  

 a tudáshoz kapcsolódó értékek  

 a belső késztetésből vezérelt tanulás  

 

A helyzetelemzés a következő problémákat állapította meg: 

 

 A tanulók jelentős készségbeli hiányosságokkal érkeznek a középiskolába 

 A családok szociális, gazdasági és kulturális háttere az átlagosnál rosszabb 

 A tanulók kompetenciabeli hiányosságai is jelentősek 

 Többségük motiválatlan 

 A szülőkkel kevés a valódi, együttműködő kapcsolat 

 Az iskolával, az ott folyó munkával szemben nagyfokú szülői érdektelenség 

tapasztalható 

 Az iskola által közvetített és megszerzett ismeretek családi körben nem kapnak 

megerősítést, jelentősen eltér az iskola és a család által közvetített értékrend 

 A pedagógusoknak több a kudarcélménye, mint a sikerélménye 

 A pedagógusok kevés új pedagógiai módszert használnak 

  

A mérési évben részt vett tanulók száma: 43 
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4. Az iskola eredményeinek összehasonlítása országos viszonylatban 

 

Matematika 
Átlagos képesség 

 

 
 

A tanulók képességei az eredmények alapján kevéssel az országos átlag alatt helyezkednek el. 

 

 

 
 

A tanulók képességeit figyelembe véve az 1. szint alatti és 1-2. szintű diákok száma 10%-al 

meghaladja az országos átlagot. Az 5. szinten az országos átlagnál jóval gyengébb eredmények 

születtek. A 6-7. szinten nincsenek értékelhető eredmények. 
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Szövegértés 

Átlagos képesség 

 

 
 

A tanulók képességei az eredmények alapján az országos átlag alatt helyezkednek el. 

 

 

 
 

 

A 1-2. szinten az országos átlaghoz közelítő eredmények születtek. A 3-4. szinten teljesítő 

tanulók száma jelentősen mértékben (30%) meghaladja az országos átlagot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Az 5. szinten teljesítő tanulók száma elmarad az országos átlagtól. A 6. és 7. szinten nincs 

értékelhető teljesítmény. 
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Összegzés:  

Összességében mind matematikában, mind szövegértésben a tanulók eredményei jelentősen az 

országos átlag alatt helyezkednek el.  

 Matematikában Az 1. szint alatti és 1-2. szintet teljesítő tanulók száma 10%-al meghaladja az 

országos átlagot.  

Tanulóink kb. 70%-a 3-4. szintet teljesítő tanuló matematikából és szövegértésből is. 

(Alapszint, minimumszint) 

 Az 5. szinten teljesítő tanulók száma az országos átlag alatt van. mindkét esetben. 

A 6-7. szinten nincsen értékelhető teljesítmény.  

 Matematikából a 2016-ben mért tanulók eredménye szignifikánsan gyengébb az előző év 

eredményeihez képest. 

Szövegértésnél a a 2016-ben mért tanulók eredménye szignifikánsan nem különbözik az előző 

év eredményeihez képest. 

Elérendő cél az országos átlageredmény megközelítése, teljesítése. 

 

 

5. Célkitűzés: 

 

 A kompetenciamérésen az országos átlag közeli eredmények elérése mind 

szövegértésből, mind matematikából. 

 A 3-as szint alatt teljesítő tanulók számának minimalizálása. 

 Az iskolai követelmények megismertetése a szülőkkel 

 A  tanulók képességeinek fejlesztése 

 Kulturált kommunikációra, viselkedésre nevelés 

 A belső késztetésből jövő tanulás elsajátítása 

 Tanári hatékonyság növelése 

 

 

6. Problémafelvetés 

 

A tanulási nehézséggel küzdő gyerekek számára nagy kihívás a kompetenciamérés feladatainak 

megoldása, a rendkívül nagy terjedelem miatt. Számukra a feladatok mennyisége riasztó. 

Gyakran alul teljesítenek azért, mert úgy ítélik meg, hogy ők ezt úgysem tudják megoldani. 

Erre megoldás lehetne egy rövidített változat kidolgozása. 

 

 

7. Fejlesztési terv – módszerek 

        a) Matematika 

Gondolkodási képességek, kommunikációs képességek, tudásszerző képességek, vizuális 

képességek, tanulási képességek. Az életkornak megfelelő nyelvi fejlettség, szövegértés, 

szövegértelmezés, és a relációszókincs jelentése nem szorul értelmezésre, kiemelendő viszont, 

hogy a megléte elengedhetetlenül szükséges a matematika szaknyelv értelmes használatához, a 

szövegben rejlő összefüggések felismeréséhez, a fogalmak mély megértéséhez. 

A legnagyobb pedagógiai gond a tanulás iránt érdektelen, a lemaradó, az alulmotivált 

tanulókkal való foglalkozás. Ezért a modulok nem a tehetséges tanulók szűk rétegének, hanem 
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az egyre nagyobb számban „megjelenő”, a matematikatanulás iránt csekély érdeklődést mutató, 

vagy a tanórán gyenge teljesítmény felmutató tanulók képességfejlesztésére használhatók. Ez 

természetes nem zárja ki, hogy érdeklődő, a matematikával szívesen foglalkozó tanulók is 

fejlesszék tudásukat. Differenciált foglalkoztatással az ő képességfejlesztésük is 

megvalósítható lenne. 

A tanulói kompetenciák nagy része elsősorban egyéni foglalkoztatással fejleszthető, de a 

társakkal való együttműködés, a kommunikációs képesség fejlesztése szükségessé teszi a 

csoportmunkát is. A csoportok összetétele minden esetben a konkrét feladattól, cselekvés 

elvégzésétől függ.  

 

         b) Szövegértés 

 Az olvasási-szövegértési készség meghatározza az összes többi, így a matematikai, nyelvtan-

helyesírási készségben elért teljesítményt, hiszen biztos olvasás, szövegértés nélkül nincs 

feladatmegértés-feladatmegoldás a többi területen sem.  Bármely tantárgyat tanítunk is 

folyamatosan és rendszeresen, munkánk részévé kell tennünk az olvasási készség – kiemelten 

a szövegértő, szövegelemző képesség – fejlesztését. Különféle módszereket alkalmazhatunk: 

hallott és olvasott szövegek feldolgozását,  különböző típusú szövegekben való tájékozódást, 

kisebb témakörök szövegértésként való számonkérését. A tanulóknak el kell sajátítaniuk a 

tantárgyra jellemző szaknyelvet és ennek pontos használatát. Folyamatosan használni kell a 

tanórákon a megfelelő segédeszközöket (könyvtár, digitális technika, média). Az érvelési 

feladatok készítése segít a lényegkiemelésben, az ok-okozati összefüggések gyakorlásában, a 

sikeresebb értelmezésben. 

 

 

8. Intézkedési terv 

A kompetenciamérés eredményessége vagy eredménytelensége nemcsak a magyar és a 

matematika tantárgy sikere vagy sikertelensége. Ezért minden szaktanár kötelessége, hogy saját 

szaktárgyi óráján az adott szaktárgyhoz kapcsolódó különböző kompetenciákat fejlesztő 

feladattípusokkal ismertesse meg tanítványait (pl.: grafikonok elemzése természettudományos 

tárgyak esetében, szövegértelmezés, stb.). Ehhez adnak segítséget különböző új kiadványok, 

feladatlapok, interaktív táblára írt fejlesztő programok. A gyakorló feladatsorok összeállításánál 

kiemelt szerepet kapjanak a kompetenciákat és a tehetséget fejlesztő feladatok. A 3. 

képességszint alatt teljesítő tanulók, illetve a tanulási nehézséggel küzdő tanulók részére 

szaktárgyi korrepetálást biztosítunk Jelentős mértékben segítik a fejlődést a korrepetáló órák, 

ahol kötetlenebb formában, oldottabb légkörben történik a fejlesztés. Az eredményesség 

megtartása, illetve jobb eredmények elérése érdekében fontos a megfelelő tankönyvválasztás, 

mely igazodik a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, a differenciáláshoz, a tanulási 

zavaros tanulók eredményes oktatásához. A tehetséggondozás valamennyi területén (iskolai, 

városi, megyei, országos versenyek) részvételre ösztönözzük tanulóinkat. Szövegértési 

feladatok gyakorlásával kiaknázzuk a szövegértés fejlesztésének lehetőségeit. Növeljük az 

önálló feladatmegoldás és szövegfeldolgozás arányát a tanóra időkeretein belül. A 

munkaközösségek szakmai értekezleteken megbeszélik a tanulók szükséges fejlesztését. 
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Feladatok:  

a) Matematika 

A tanórai foglalkozásokon túl:  

 Évente legalább két alkalommal tartanak munkaközösségi értekezletet a 

munkaközösség tagjai, ahol összegyűjtik a nehézségek lehetséges okait, a felmerülő 

problémákra, módszertani kérdésekre keresik a választ, és megállapítják a fejlesztendő 

területeket.  

 A kollégák közös foglalkozásokon cserélik ki a tapasztalataikat, szakmai párbeszéd 

indul közöttük, hospitálásra épülő együttműködést alakítanak ki.  

 A módszertani megújulás érdekében a munkaközösség tagjai továbbképzéseken 

vesznek részt, majd a szerzett tapasztalatokat, módszereiket, technikákat 

munkaközösségi értekezletek keretein belül továbbadják.  

 A kollégák figyelemmel kísérik az új segédanyagok megjelenését a 

kompetenciafejlesztés eredményessége szempontjából.  

 A munkaközösség tagjai megismerik, és lehetőséghez képest többször alkalmazzák az 

IKT eszközöket. 

 A felzárkóztatást a csoportbontásokkal is elősegítjük. 

 

 

b) Szövegértés 

 Állandó szókincsfejlesztés, a mindennapi élet fogalmainak megismerése, aktív 

szókincsbe illesztése. (változatos, választékos, kellő mértékben árnyalt szókincs) 

 a vizuális és a hallási figyelem fejlesztése ( a tudatos és irányított koncentráció 

erősítése )  

 logikus gondolkodás fejlesztése  

 helyesírás fejlesztése (rendezett íráskép egyértelmű írásjelek használata ) 

 Szövegalkotás a mindennapi élet területeiről.  

 Memóriafejlesztés, memóriajátékok beépítése a tanításba.  

 Lényegkiemelés, ok – okozati összefüggések gyakorlása. Kompetencia alapú oktatást 

segítő programok használata 

 Az eredményesség megtartása, illetve jobb eredmények elérése érdekében fontos a 

megfelelő tankönyvválasztás, mely igazodik a tanulók kulcskompetenciáinak 

fejlesztéséhez, a differenciáláshoz, a tanulási zavaros tanulók eredményes oktatásához. 

 A 3. képességszint alatt teljesítő tanulók részére szaktárgyi korrepetálást biztosítunk 

 A tehetséggondozás valamennyi területén (iskolai, városi, megyei, országos versenyek) 

részvételre ösztönözzük tanulóinkat. 

Minden tanórán 

 Kiaknázzuk a szövegértés fejlesztésének lehetőségeit. Növeljük az önálló 

feladatmegoldás és szövegfeldolgozás arányát a tanóra időkeretein belül. 

 A munkaközösségek szakmai értekezleteken megbeszélik a tanulók szükséges  

fejlesztését, tehetséggondozását. 
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Cél 

 

Elvégzendő feladatok 

 

Módszerek, eszközök 

 

Felelős 

 

Határidő 

 

Dokumentum 

 

Ellenőrzi 

A 2017. évi 

mérés adatainak 

megismerése, 

elemzése 

Az országos mérés 

adatainak letöltése, 

megismerése 

Internet, szoftver Informatika 

szaktanár és az 

értékelésben 

érintett (magyar 

és matematika 

szakos) tanárok 

A megjelenést 

követő 3 héten 

belül 

FIT-jelentés: 

Intézményi jelentés 

Igazgató 

Adatok elemzése Intézményi jelentés 

elemzése, osztályok 

teljesítménye, egyéni 

teljesítmények 

Munkaközösség-

vezetők 

Március-április Összefoglaló 

táblázatok, szöveges 

elemzés 

Igazgatóhelyettes 

Az alulteljesítő tanulók 

teljesítményének 

feltárása: 

 

- A tanulási 

környezetre 

vonatkozó 

jelentések elemzése 

 

- Tanulói 

szempontból a 

képességek mérése 

 

 

 

 

- Pedagógus 

módszertani 

kultúrájának, 

vizsgálata, 

megújítása 

 

Dokumentumelemzés, 

FIT-jelentés 

 

 

 

Elemzések. 

 

 

 

Képesség és 

attitűdvizsgálatok.  

Dolgozatok, kérdőívek, 

feladatlapok,  

tanulók füzete. 

Megfigyelések 

 

Továbbképzések, 

szakmai ismeretek 

megosztása,  

óralátogatások. 

Munkaközösség-

vezető, 

szaktanárok 

 

 

Igazgató 

munkaközösség-

vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIT-jelentés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanmenet, 

foglalkozási napló, 

óravázlat, 

dolgozatok, 

óralátogatási 

ellenőrzési lap 

Igazgató 



10 
 

 

 

Cél Elvégzendő feladatok Módszerek, eszközök Felelős Határidő Dokumentum Ellenőrzi 

Jobb eredmény 

elérése az országos  

kompetenciamérésen 

Kompetenciafejlesztések 

tervezése 

 (kiemelten területek 

logikai és az anyanyelvi, 

szövegértési 

kompetenciák) 

Munkaközösségi 

megbeszélés,  

terv készítése. 

 

 

 

Munkaközösség-

vezető, 

szaktanárok 

 

 

Szeptember 

második fele 

Tantárgyi 

feladatterv 

 

Igazgató 

A tantárgyi feladattervek 

beépítése a szakórákba 

Új ismeretek átadása, 

alkalmazása, gyakorlása, 

számonkérése. 

Szaktanárok 

 

Folyamatos Tanmenetek, 

óravázlatok, naplók, 

Igazgatóhelyettes 

munkaközösség-

vezetők 

Folyamatos gyakorló, 

kompetenciafeladatok 

megoldása 

Gyakorlás, felzárkóztató 

foglalkozás, egyéni 

fejlesztés, differenciált 

órai munka, 

projektmunka, 

kooperatív tanulási 

technikák. 

Szaktanárok 

 

Folyamatos Napló Igazgatóhelyettes 

munkaközösség-

vezetők 

A szülők tájékoztatása az 

eredményekről 

Szülői értekezlet Osztályfőnökök Az októberi 

szülői 

értekezlet, 

fogadó óra 

Jelenléti ív Igazgató 

Következő 

kompetenciamérés 

előkészítése 

 

KIR  

- adatbevitel 

 - felmérés vezetők 

felkészítése 

 - szervezési feladatok 

Internetes 

adatszolgáltatás, 

tájékoztatás, 

megbeszélés. 

Intézményi 

koordinátor 

 

November, 

december 

 

Május  

Jegyzőkönyvek, 

jelenléti ívek 

Igazgatóhelyettes 

Mérés lebonyolítása Kérdőív, feladatlapok Felmérés-

vezetők, 

intézményi 

koordinátor 

 Május  Jegyzőkönyvek, 

feladatlapok 

Igazgatóhelyettes 


