Tájékoztatás az Országos kompetenciamérések eredményeiről
A tanulói jelentések megtekintéséhez a tanulónak a mérés napján kiosztott egyedi Mérési
azonosítójára van szükség. A mérés alkalmával minden tanuló kézhez kapta saját mérési azonosítóját.
Mivel a tanuló mérési azonosítójához a szülőn kívül csak a tanuló iskolája férhet hozzá, ezért azt csak
attól az oktatási intézménytől lehet beszerezni, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
A 6., 8. és 10. évfolyamos Országos kompetenciamérés központi javítása teljes körű, így a Mérési
azonosítójának megadásával minden a mérésben részt vett tanuló eredménye megtekinthető. A
tanulói jelentések mellett fenntartói, intézményi és telephelyi jelentések is készültek, amelyek ezen az
oldalon szintén megtekinthetők.
Ezen az oldalon a 4. évfolyamos Országos készség- és képességmérésben 2006-2012. között részt
vevő azon tanulók egyéni elemzését lehet megtekinteni, akiknek a tesztfüzeteit központilag értékelték
és dolgozták fel. A 4. évfolyamos Országos készség- és képességmérés központi feldolgozása a
2005/2006. tanévben teljes körű volt, az ezt követő tanévekben évente csak 200 kiválasztott iskola
diákjait érintette. Egy tanuló eredményének csak akkor készült központi elemzése, ha az adott évben a
kiválasztott 200 iskola valamelyikébe járt. A többi iskola a tesztfüzetek kiértékelését az Oktatási
Hivatal által készített Országos készség- és képességmérés adatrögzítő és -elemző program (4.
évfolyam) segítségével tudta elvégezni. 2013-tól a 4. évfolyamos készség- és képességmérés
lebonyolításáról az iskolák dönthetnek. A negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és képességek mérésére alkalmas tesztanyagokat az Oktatási Hivatal a honlapján közzétetette, azok
szabadon felhasználhatók, és az eredmények az Országos készség- és képességmérés adatrögzítő és elemző program (4. évfolyam) szoftver alkalmazásával értékelhetők az általános iskolákban.
Az oldalon a 6., 8. és 10. évfolyamos Országos kompetenciamérés 2019 természettudomány
területen mérésben részt vevő tanulók egyéni elemzését is meg lehet tekinteni. A mérés az EFOP3.2.15-VEKOP-17 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális
fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” projekt keretében 448
iskola kiválasztott évfolyamának és képzési típusának bevonásával történt. A kitöltött tesztfüzetek
központi javítása a résztvevők körében teljes körű, így az oldalon a Mérési azonosítójának
megadásával minden, a mérésben részt vett tanuló eredménye megtekinthető. A Tanulói
jelentések mellett Telephelyi jelentések is készültek, amelyek az iskolában szintén megtekinthetők.

