Tájékoztató a Szülőknek az Országos Kompetenciamérésről
2019. május 29-én az Oktatási Hivatal 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése
alapján Országos Kompetenciamérést végez a 6., 8. és 10. évfolyamon. A felmérés célja a
matematikai és szövegértési eszköztudás, a tanulóknak azt a képességét mérik, hogy a
tanultakat hogyan tudják alkalmazni a valódi problémák, helyzetek megoldásában.
Kérjük Önöket, hogy támogassák a munkánkat, hiszen közös érdekünk, hogy a felmérés
minél jobban sikerüljön, ugyanis ez egy nagyon fontos értékmérő lesz az iskolánk
megítélésében.
A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel
teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozást számukra nem szervezünk.
A mérésre 2019. május 29-én (szerda) 7:45 órára kell a tanulóknak az iskolába beérkezni,
ahol az iskola tanárai fogják a továbbiakban a felmérést vezetni.
A diákok a mérés során 4 db 45 perces felmérőlapot fognak kitölteni, melynek tartalmát mi is
csak tanulókkal együtt, aznap reggel fogjuk megismerni. Az 1. és 2. felmérőlapon
szövegértési feladatok, a 3. és 4. felmérőlapon matematikafeladatok szerepelnek. A mérés
várhatóan 12:00 és 12:15 óra között fog befejeződni.
A felméréshez az alábbi eszközöket hozza a tanuló magával:




Zsebszámológép
Vonalzó
Toll

A diákok a méréssel egyidejűleg megkapják a saját nevükre szóló Névkártyát, melyen
szerepel a Mérési azonosító számuk. Ennek segítségével az egyéni eredmények is
megtekinthetők 2020. február 28-tól az Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Iroda
(https://www.kir.hu/okmfit) honlapján. A mérési azonosító számot azért érdemes gondosan
megőrizni, mert ez a szám a továbbiakban végigkíséri a diákot a kompetenciaméréseken, így
kétévente lehetővé válik eredményeinek összehasonlítása, fejlődésének nyomon követése is.
A mérést követően egy kérdőívet is kapnak a tanulók, melyet kérünk, hogy név nélkül,
Önökkel közösen töltsenek ki, majd gyermekük másnap hozza vissza az iskolába.
A Tanulói kérdőív célja:
A pedagógiában többszörösen bizonyított tudományos tény, hogy a tanulók teljesítménye
szoros összefüggésben áll családjuk szociális, kulturális és gazdasági helyzetével. A Tanulói
kérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók
szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését. A tanulói kérdőívek
adataiból összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat
oktató iskolák teljesítménye. Az adatok feldolgozása során az Oktatási Hivatal csak a tanulók
mérési azonosítóját ismeri, személyes adataikat nem. A kérdőívben közölt adatok az egyéni
elemzésekben sem jelennek meg.
Kedves Szülők! Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek bennünket támogatni abban, hogy az
iskolánkról ezen a napon, minél jobb és reálisabb kép szülessen.
Segítségüket köszönjük!

