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A mérés-értékelés munkaközösség munkaközösségi terve 

 2021/2022-es tanévre   

Készítették: 

Németh Judit Mária 

Munkaközösség vezető & munkaközösség vezetők 

 

 

  

 

 

Projektek, témahetekhez tartozó elégedettségi kérdőívek kiértékelése  

   

Code Week: október 09-24 

 

Pénzügyi és vállalkozói témahét: 2022. március 07-11. 

 

Digitális Témahét: 2022. április 04-08. 

 

Fenntarthatósági témahét: 2022. április 25-29. 

 

 

 

A mérés szempontjából megemlítendő, hogy az évközi tantárgyi méréseket a projektek 

zárásához próbáljuk igazítani. Ennek azért láttuk szükségét, mert a projektértékelések, ön- és 

társértékelések is ekkor valósulnak meg. A projektzárás lezár egy tanítási-tanulási folyamatot. 

A projektértékeléseket az osztályban tanítók tantárgyi értékeléseit figyelembe véve az 

osztályfőnök készíti el tanulónként minden projekt zárásakor. A szülő betekinthet az 

értékelésbe és véleményezheti azt. 
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Statisztikai adatok 

 

A munkaközösség létszáma, feladatkörök 

Munkaközösségünknek az iskola minden oktatója tagja, hiszen munkánk során mindannyian 

elkerülhetetlenül mérünk és értékelünk.  

 

Munkaközösség vezetők: 

 

sorszám Munkaközösség megnevezése Vezető 

1.  Közismereti és gyógypedógiai  Farkas Erzsébet 

2. Mérés-értékelés Németh Judit Mária 

3. Szakmai Bulla Gábor Györgyné 

4. Osztályfőnöki, kulturális és sport Hortobágyi Orsolya 
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Mérések 

 

Munkaközösségi szintű mérések (be- és kimeneti mérések): 

A méréseket a szaktanárok, a fejlesztő tanárok és az osztályfőnökök végzik. 

 

 Szociális, életvezetési kompetencia és érzelmi intelligencia    

 Tanulási stílus  

 Matematikai kompetencia  

 Szövegértési és szövegalkotási kompetencia, kommunikáció  

 Informatikai és információkezelési kompetencia  

 Idegen nyelvi kompetencia  

 Elméleti tantárgyaknál év eleji és évközi mérések 

 Iskolai fizikai állapotfelmérés (NETFIT) 

 Tehetség-szűrés  

 Pieron, érzékszervi állapot felmérés (rehabilitációs munkaközösség) 

 PAC - középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók mérőrendszere  

 Iskolai fizikai állapotfelmérés  

 

 

Mérésekben résztvevők: 

 Birta Attila igazgatóhelyettes (szakterülete: külső mérések szervezése, lebonyolítása). 

 Németh Judit Mária munkaközösség vezető (szakterülete: külső- és belső mérések 

összehangolása, mérési eredmények kiértékelése, vizsgálata) 

 Németh Judit Mária (szakterülete: matematikai kompetenciaterület és tantárgyi mérések) 

 Szaktanárok (tantárgyi mérések) 

 

 

 

 

Az adott tantárgyakban iskolai szintű mérések: 

S
zá

m
ít

ó
g
ép

es
 f

el
m

ér
és

 

   

Kilencedik előkészítő évfolyamon 

A tanulás 

elsajátítása 

Tanulási stílus  

(szeptember) 

(visszamérés: május) 

Három oldalas Word dokumentum, a 

tanulók nyomtatva kapják meg és ötös 

skálán értékelik az állításokat. Az értékelés 

bonyolultsága miatt saját fejlesztésű EXCEL 

táblázatba beírva a tanulók válaszait, 

automatikusan kiértékelődik, diagram 

formájában kapjuk meg az eredményt 

Szociális 

és 

állampolgá

ri 

kompetenc

iák 

Szociális  

kompetenciák kérdőív 

(szeptember) 

 

Minden tanulóról számítógépen kitöltendő 

és számítógéppel kiértékelt kérdőív  

EXCEL táblázat, amelyet a tanuló a 

számítógépnél kitölthet a jelek megfelelő 

elhelyezésével. Ezután automatikusan 

kiértékelődik, diagram formájában kapjuk 

meg az eredményt 

 Informati Informatika felmérő Minden tanuló számítógépen kitölti a 
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Matematik

ai 

kompeten

cia és 

alapvető 

kompeten

ciák  

 

Matematika 

(szeptember) 

(visszamérés: május) 

Minden tanuló számára kinyomtatandó 1-1 

Word dokumentum – feladatlap, 

vagy Redmenta feladatlap 
Az 

anyanyelv

en 

folytatott 

kommunik

áció 

Nyelvi-helyesírási 

felmérő 

(szeptember) 

(visszamérés: május) 

Szövegértés 

(szeptember) 

(visszamérés: május) 

 Fizikai Iskolai fizikai  

ka (szeptember) 

(visszamérés: május) 

feladatokat és ki is értékeli. 

 

érzékszer

vi állapot 

felmérés 

Pieron 

(szeptember) 

(visszamérés: május) 

Gyógypedagógusok 

Irányok differenciálása 

(szeptember) 

(visszamérés: május) 

 

Logika 

(szeptember) 

(visszamérés: május) 

 

Alakegyeztetés 

(szeptember) 

(visszamérés: május) 
 
Vizuo-motoros 

koordináció 

(szeptember) 

(visszamérés: május) 
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állapot állapotfelmérés 

(január-május) 
 

NETFIT rendszer alapján. 2022. január és 

április között. A mérés eredményeit az 

érintett nevelési-oktatási intézmények 2022. 

június 10-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

 

Tehetségsz

űrés/azon

osítás 

Tehetségszűrés 
(október) 
 
 
 
 

TKBS önjellemző kérdőív 

Képesség és érdeklődés vizsgálat 

 

Szakmai évfolyamokon 

N
ET

FI
T 

Iskolai fizikai 

állapotfelmérés 

(január-április) 

 

NETFIT rendszer alapján. 

A mérés eredményeit az érintett nevelési-

oktatási intézmények 2022. június 10-ig töltik fel 

a NETFIT® rendszerbe. 

tehetség

szűrés/az

onosítás 

Tehetségszűrés 

(október) 

 

TKBS önjellemző kérdőív 

Képesség és érdeklődés vizsgálat 

Tantárgyi 

mérés 

Tantárgyi mérések 

(szeptember) 

(visszamérés: május) 

Szaktanár 

 

 

 

OKM mérés 

Az adott tantárgyakban külső (országos, városi stb.) mérések 

 

A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2021. 

november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.   

A kompetenciamérés 2022. április 20. és május 03. között lesz (10. osztályok). Erre a munkaközösség 

nagy hangsúlyt fektet az év során. 

 

Intézményünkben is minden év májusában lefolytatjuk az Országos Kompetenciamérést. 
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Az országos kompetenciamérések célja az, hogy az iskolákban tovább erősödjék a pedagógiai-szakmai 

mérés-értékelés ismertsége, terjedjenek annak módszerei, eszközei, érzékelhetővé váljanak előnyei. A 

mérés lehetővé teszi az iskolák számára, hogy egy-egy fontos pedagógiai szakasz végén képet 

kapjanak diákjaik teljesítményéről. Kompetenciamérésekről közzétett elemzéseket, megnéztem saját 

iskolánk eredményeit az országos elvárások tükrében. A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, 

a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom 

elsajátításának mértékét mérik. A felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem 

azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják 

alkalmazni a mindennapi életben. 

A tanév során különös hangsúlyt szeretnénk fektetni az OKM feladataira, ezen belül az előző évi 

mérések szakszerű és pontos kiértékelésére, a szükséges intézkedési tervek elkészítésére.  

Az OKM eredményének javításával kapcsolatos feladataink: 

 A kompetenciafejlesztő feladatok megoldásának értékelése, 

 a tanulók tudásszintjének mérése, teljesítményének értékelése, 

 a tanítás, az alkalmazott módszerek eredményességének mérése. 

Lényegesnek gondoljuk, hogy a folyamatos fejlesztés mellett minden órán legyen valamilyen 

értékelés, amelynek formái lehetnek a következők: 

 folyamatos megfigyelés, korrekció, 

 szóbeli számonkérés, 

 írásbeli, feladatlapos számonkérés, 

 otthoni, önálló munka értékelése, 

 diagnosztizáló (állapotfelmérő) értékelés, 

 adott témájú kiselőadás értékelése, 

 csoportmunka értékelése, 

 egyéb tanórán kívüli munkák értékelése (pl. versenyfeladatok, szorgalmi feladatok megoldása, 

versenyeken való eredményes részvétel)  

Az eredményesség mérésekor különböző módszereket választhatunk, de mindig személyre szabottan 

kell az értékelést elvégeznünk. 

A tanulók munkáját, személyiségük fejlődését folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk. Értékelésünk 

fő alapelve a fejlesztő támogatás legyen! 

Legfőbb célkitűzésünk, hogy az alulteljesítő tanulókat felzárkóztassuk. 
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Ezen tanulók számára tanórán belüli egyéni fejlesztési terveket dolgozunk ki azokra a területekre 

koncentrálva, amelyekben 

 az adott tanuló a szintmérések alapján rosszul teljesített 

 az OKM elemzés során tanulóink közül mindenki rosszul teljesített. 

Minőségi cél: eredményes kompetenciamérés 

Sikerkritérium: a jogszabályban meghatározott minimumszint elérése. 

 GINOP-6.2.2 

A szakmai vezető felhívta a figyelmüket arra, hogy a szakiskolák diákjai, valamint a Dobbantó 

programban résztvevő, illetve az orientációs osztályok és műhelyiskolák diákjai nem vesznek részt a 

kompetenciamérésben. 

 

 GINOP-6.2.3 

A mérésben az ország összes Szakképzési Centrumának valamennyi tagintézménye részt vett. 

 

2020/2021-es tanévben iskolánk először 9. osztályos, nem SNI-is tanulóinak bemeneti 

kompetenciamérését 2020.09.16-án elvégeztük (3 fő). 

A mérések befejezése után iskolánkban a központi elvárásoknak megfelelően két fejlesztő csoport 

kialakítására került sor (2x6 fő). 

A csoportok kialakításához a helyi mérést (papír alapon) elvégeztük a 9/E1, 9/E2, 9/E3, 9/1 

osztályokban matematika és anyanyelv tantárgyakból. Az eredmények kiértékelése után kialakítottuk a 

csoportokat és október második hetében a felzárkóztató foglalkozásokat megkezdtük, heti két 
alkalommal. 
A fejlesztés a digitális oktatás ideje alatt is folytatódott, digitális formában. 

 

Anyanyelvi kompetenciákat fejlesztő csoport: 9/1 osztályból 6 fő 

A fejlesztést végző pedagógus Kulik József volt 

Matematikai kompetenciákat fejlesztő csoport: 9/E3 osztályból 6 fő 

A fejlesztést végző pedagógus Németh Judit volt 

A kimeneti mérés 2021 májusára volt kitűzve. A mérés a járvány veszélyre való tekintettel és az online 

oktatás miatt elmaradt.  

 

Kimeneti mérés 

A kompetenciamérést csak a kiscsoportos fejlesztésbe bevont, a tanulócsoportokban résztvevő 
tanulók esetén, csak a fejlesztett kompetenciaterületre kell elvégezni (a szövegértési csoportoknál 
szövegértésből, a matematika csoportoknál matematikából). 

A mérésre 2021. szeptember 14-17. között kerül sor. (2021. júniusban elmaradt) 
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2021/2022-es tanév során a fejlesztésbe bevont tanulók után követése is feladatunk. 

A tanév folyamán nyomon követjük tanulmányi eredményeiket, szükség esetén fejlesztésben 

részesítjük a programba bevont diákjainkat, hogy fejlődésük elérje a pályázatban elvárt mértéket. 

 

 

Pedagógiai fejlesztés 

 

A tanév során tervezzük az intézményben fellelhető és használatos mérőeszközök áttekintését és 

rendszerezését, majd azok vizsgálatát a mérésmetodika alapelvei mentén. Összevetve a kidolgozott 

szempontokkal megállapítjuk majd, melyek megfelelőek, melyek szorulnak átdolgozásra, 

kiegészítésre, melyek azok, amelyekre egyáltalán nincs szükség, ill. milyen új mérőeszközök 

hiányoznak.  

Az OKM eredményeinek javítása érdekében igyekszünk olyan mérőeszközöket alkalmazni, amelyek 

közelebb állnak a külső mérések koncepciójához, jobban közelítik azok felépítését és tartalmi elemeit, 

mert korábbi vizsgálódásaink szerint az OKM-en való alulteljesítés egyik oka a tanórai mérőeszközök 

nagyfokú különbözősége az OKM feladatlapjaitól. 

A mérés területén is igyekszünk majd alkalmazni olyan IKT –alapú megoldásokat, amelyek segítik a 

pedagógust a mérőeszközök összeállításában, a mérés elvégzésében és az eredmények 

kiértékelésében egyaránt. 

Több olyan alkalmazással találkozhatunk, amely az infokommunikációs technológia felhasználásával 

támogatja az on-line feladatlap-szerkesztést. Ezek közül fel kell kutatni azokat, amelyek az intézmény 

helyi sajátosságainak és elvárásainak leginkább megfelelnek. 

Természetesen nem tudunk és nem is akarunk minden mérőeszközt IKT alapúval kiváltani, de 

véleményem szerint egészséges arányban bevezetve hatékonyabbá teheti munkánkat. 

 

Eszközfejlesztés 

 

Folyamatosan bővül azon technikai eszközök köre, amelyeket a hatékonyság fokozása érdekében 

használhatnak a kollégák. 

Nagy megelégedésünkre az interaktív táblák száma egyre nő, optimális elhelyezésükkel immár minden 

osztályban megvalósítható a használatuk. 
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Kapcsolatok 

 

Rendkívül fontosnak érezzük a munkaközösségek szoros együttműködését és a feladatok 

összehangolását.  

Jó példája ennek a belső továbbképzések megszervezése, ahol az egyes munkaközösségek egymás 

munkáját segítve egészítették ki az egyes témákat.  

Ehhez természetesen az is szükséges, hogy a munkaközösségek ismerjék a többi munkaközösség 

feladatait, céljait, tevékenységi körét.  

Továbbképzések terve 
 
Külső 
Bázisintézményi programban meghirdetett képzések.  

 

 
Belső 

Pedagógus továbbképzések     

Dolgozatok értékelése, grafikon készítése 1. félévben 

OKM elemzés 2. félévben 

„A tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési oktatási 

intézményekben” 

 

 

 

 

 

A munkaközösség feladatai havi lebontásban: 
 

idő Tevékenység, feladat felelős Határ-idő dokumentu
m 

ell. 

Augusztu
s 

1.Munkaközösségi megbeszélés 
Éves munkaterv megbeszélése 

Bemeneti mérések 

lebonyolításának értékelésének 

megbeszélése 

Németh Judit Mária 08.31.   

Szeptem
ber 

GINOP kimeneti mérés 
(2021. júniusban elmaradt) 
 

Németh Judit Mária 09.  
14-17. 

 igazgatóhe
lyettes 
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idő Tevékenység, feladat felelős Határ-idő dokumentu
m 

ell. 

 Tantárgyankénti bemeneti 
kompetenciamérés előkészítése 
az előkészítő és a szakmai 
évfolyamokon 

Minden szaktanár és 
szakoktató az általa 
oktatott tantárgyban  

09.01-től Feladatlap
ok 
szaktanárn
ál 
előkészítve 

munkaköz
össég 
vezető 

 Tantárgyankénti bemeneti 
kompetenciamérés elvégzése az 
előkészítő és a szakmai 
évfolyamokon  

Minden szaktanár és 
szakoktató az általa 
oktatott tantárgyban  

09.01-
09.30, 

Feladatlap
ok 
szaktanárn
ál a 
tanulók 
által 
kitöltve 

munkaköz
össég 
vezető 

 Egészségnap Fülöp-Pető Eszter  Elégedetts
égi kérdőív 
kiértékelés 

 

 Tantárgyankénti bemeneti 
kompetenciamérés 
eredményeinek bevitele az 
elektronikus naplóba zöld 
jegyként 
Egyéni fejlesztési tervben a 
belépő állapot rögzítése 

Minden szaktanár és 
szakoktató az általa 
oktatott tantárgyban  

09.30-ig Jegyek az 
elektronik
us 
naplóban 
Belépő 
állapot 
rögzítve az 
egyéni 
tervben 

munkaköz
össég 
vezető 

 A munkaközösség vezető az 
elektronikus napló üzenő 
felületén, ill. személyesen is 
hiánypótlásra hívja fel azon 
kollégák figyelmét, akik nem 
vittek be zöld jegyet az 
elektronikus naplóba vagy nem 
diagnosztizálták a tanulókat az 
egyéni fejlesztési tervben 

Munkaközösség-
vezető 

09.30. Az 
elektronik
us 
naplóüzen
ő felülete 

Igazgatóh
elyettes 
 

 A munkaközösség vezető iskolai 
szinten összesíti az adatokat 
 

Munkaközösség-
vezető 

09.30. Adatbázis igazgató 
helyettes 

 Egyéni tervek elkészítése és a 
fejlesztés beindítása 

Minden szaktanár és 
szakoktató az általa 
oktatott tantárgyban 

09.30. Egyéni 
tervek az 
elektronik
us 
naplóban 

munkaköz
össég 
vezető 
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Október Idegen nyelvi témanap Hortobágyi Orsolya 
Takács Veronika 

 Elégedetts
égi kérdőív 
kiértékelés 

 

 2.Munkaközösségi megbeszélés 
A bemeneti kompetencia-
mérések kiértékelése 

Munkaközösség-
vezető 

október Excel 
táblázat a 
munkaköz. 
vezetőnél 

igazgató 
helyettes 

 Code Week Vasvenszki Györgyi  Elégedetts
égi kérdőív 
kiértékelés 

 

Novemb
er 

OKM adatok feltöltése  
2021. november 20-ig 
 

igazgatóhelyettes    

 Dolgozatok értékelése, grafikon 
készítése 
 

Korbély Szilárd    

Decemb
er 

3.Munkaközösségi megbeszélés 
Naplók átnézése bukásra állók 
kiértesítések megbeszélése 
 

Németh Judit Mária decemb
er  

feljegyzése
k 

igazgatóhe
lyettes 

 Tantárgyankénti projektzáró 
szintmérés előkészítése minden 
évfolyamon 

Minden szaktanár és 
szakoktató az általa 
oktatott tantárgyban 

 Feladatlap
ok 
szaktanárn
ál 
előkészítve 

munkaköz
össég 
vezető 

 Tantárgyankénti projektzáró 
szintmérés elvégzése a minden 
évfolyamon 

Minden szaktanár és 
szakoktató az általa 
oktatott tantárgyban 

 Feladatlap 
szaktanárn
ál a 
tanulók 
által 
kitöltve 

munkaköz
össég 
vezető 

 Tantárgyankénti projektzáró 
szintmérés eredményeinek 
bevitele az elektronikus naplóba 
piros jegyként, a tantárgyi 
fejlesztés dokumentálása az 
egyéni fejlesztési tervben 
 

Minden szaktanár és 
szakoktató az általa 
oktatott tantárgyban 

 Jegyek az 
elektronik
us 
naplóban 

munkaköz
össég 
vezető 

 Feladatlap-szerkesztési 
segítségnyújtás a kollégáknak 

Németh Judit Mária folyamat
osan 
igény 
szerint 

 Igazgatóh
elyettes 
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Január 2022. január 21. előtt  
A munkaközösség vezető az 
elektronikus naplóüzenő 
felületén, ill. személyesen is 
hiánypótlásra hívja fel azon 
kollégák figyelmét, akik nem 
vittek be piros jegyet az 
elektronikus naplóba vagy nem 
vezetik az egyéni fejlesztési 
tervet 

Munkaközösség-
vezető 

 Az 
elektronik
us 
naplóüzen
ő felülete 

igazgatóhe
lyettes 

 III. TÉMANAP   Elégedetts
égi kérdőív 
kiértékelés 

 

 NETFIT fizikai állapotfelmérés 
megkezdése 

 2022. 
január 
10-től 

feltöltött 
adatok 

igazgatóhe
lyettes 

Február 4.Munkaközösségi értekezlet 
megtartása 
 

Németh Judit Mária 

 

 

február  igazgatóhe
lyettes 

 A tehetségek felismerése és 
azonosítása, tehetséggondozó 
projektek kidolgozása a nevelési 
oktatási intézményekben 
 

Vaszilné Kanizsay 
Katalin 

 digitális 
elégedetts
égi kérdőív 
készítése 

 

Március „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói 
témahét előkészítése, 
lebonyolítása  
2022. március  
 

Révész Julianna Rita 

Németh Judit Mária 

 

 Elégedetts
égi kérdőív 
készítése, 
kiértékelés 

 

 A munkaközösség vezető az 
elektronikus napló üzenő 
felületén, ill. személyesen is 
hiánypótlásra hívja fel azon 
kollégák figyelmét, akik nem 
vittek be piros jegyet az 
elektronikus naplóba vagy nem 
vezetik az egyéni fejlesztési 
tervet 

Munkaközösség 
vezető 

 Az 
elektronik
us napló 
üzenő 
felülete 

igazg 
igazgatóhe
lyettes 

Április Digitális Témahét 
felkészülés, lebonyolítás 
2022. április 

Vasvenszki Györgyi  Elégedetts
égi kérdőív 
készítése, 
kiértékelés 
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 Fenntarthatósági Témahét 
felkészülés, lebonyolítás 
2022. április 

  Elégedetts
égi kérdőív 
készítése, 
kiértékelés
e 

 

 5.Munkaközösségi értekezlet 
megtartása 
Kimeneti kompetenciamérések 
előkészítése 

Team-tagok, 
témafelelősök 

  munkaköz
össég 
vezető 

Május A munkaközösség vezető az 
elektronikus napló üzenő 
felületén ill. személyesen is 
hiánypótlásra hívja fel azon 
kollégák figyelmét, akik nem 
vittek be piros jegyet az 
elektronikus naplóba vagy nem 
vezetik az egyéni fejlesztési 
tervet 

Munkaközösség 
vezető 

 Az 
elektronik
us napló 
üzenő 
felülete 

igazgatóhe
lyettes 

 Év végi mérések előkészítése, 
korrekciója  
 

Minden szaktanár és 
szakoktató az általa 
oktatott tantárgyban 

Folyama
tos 

 munkaköz
össég 
vezető 

 OKM megszervezése és 
lebonyolítása a külső mérések  
szabályrendszere szerint 
2021. május  
 

igazgatóhelyettes  
és 
Németh Judit Mária 

  igazgatóhe
lyettes 

Június NETFIT® feltöltése Beosztás szerint 2022. 
június 
10-ig  

 munkaköz
össég 
vezető 

 6.Munkaközösségi értekezlet 
megtartása 
A mérési eredmények 
kiértékelése 
A munkaközösség éves 
munkájának értékelése 

 június  munkaköz
össég 
vezető 
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 Kimeneti kompetencia-mérések Minden szaktanár és 
szakoktató az általa 
oktatott tantárgyban 
A tesztnaptárban 
kijelölt témafelelős 

 Mérőlapok 
a 
témafelelő
söknél 

munkaköz
össég 
vezető 
 

 

 

 

 

 

A munkaközösség tervét a munkaközösség egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Miskolc, 2021. szeptember 14. 

      

 

     Németh Judit 

    munkaközösség vezető 
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