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– matematika és szövegértés tartalmi területek – 
 
 
 

Pedagógus-továbbképzések 

 
  „AMIT MINDEN TANÁRNAK ÉRDEMES TUDNI AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL” 

Gyakorlati szemléletű pedagógus-továbbképzés bármely érdeklődő pedagógus számára, aki szeretne meg-
ismerkedni az Országos kompetenciamérés alapjaival: mit és milyen módszerrel mérnek, hogyan lehet 
értelmezni a kompetenciamérésről készülő jelentések ábráit, hogyan értelmezhetjük saját iskolánk jelenté-
sét. Olyan intézményvezetőknek javasoljuk, hogy delegáljanak pedagógusokat a képzésre, akik szeretnék, ha 
a kompetenciamérés a tantestület közös ügye lenne, és szívesen kapnának támogatást ennek megvalósí-
tásához. 

Célcsoport: Általános és középiskolában tanító pedagógusok 
Időtartam: 645 perc 
 

 AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE, HASZNOSÍTÁSA 
A képzés célja, hogy segítséget adjunk a tantestületben/nevelőtestületben az Országos kompetenciamérés 
eredményeinek elemzésével megbízott pedagógusok számára: képessé váljanak hozzáértőbben, szakszerűb-
ben értelmezni a FIT- jelentéseket, elvégezni az elemzéseket, meghatározni a lehetséges fejlesztési irányo-
kat, javaslatokat megfogalmazni az intézményvezetés számára. Lehetőséget szeretnénk adni számukra, 
hogy az eddigi gyakorlatuk során felmerült kérdésekre, problémákra válaszokat kérhessenek és kapjanak. 

Célcsoport: Általános és középiskolában tanító pedagógusok 
Időtartam: 645 perc 
 

 FIT SZOFTVER HASZNÁLATA AZ OKM EREDMÉNYELEMZÉSÉBEN 
A képzés célja, hogy segítséget adjunk a tantestületben/nevelőtestületben az Országos kompetenciamérés 
eredményeinek elemzésével megbízott pedagógusok számára: megismerjék a FIT elemző szoftver hasz-
nálatát, funkcióit, képessé váljanak a szoftver használatára az intézményi adatok elemzésében.  

Célcsoport: Általános és középiskolában tanító pedagógusok 
Időtartam: 645 perc 

 

Előadás és műhelymunka nevelőtestületi vagy munkaközösségi értekezleten 
 

A téma feldolgozását modulrendszerben kínáljuk. A modulok a kompetenciamérésre vonatkozó ismereteket, az 
eredmények elemzését és a fejlesztés, hasznosítás témáját dolgozzák fel.  
Három célcsoport számára kínálunk tájékoztatást, képzést, szaktanácsadást: a nevelőtestület, a szakos 
(matematika, illetve magyar) pedagógusok, valamint az intézményvezetés, illetve intézményi mérés-értékelési 
csoport számára.  
Egy alkalomra több modul feldolgozása is kérhető; egy-egy modul feldolgozásának javasolt időtartama 45 – 90 
perc. 
 
Igény esetén a választható modulokról részletes tájékoztatót küldünk. Az időpontot, tematikát, időpontot 
személyre szabottan egyeztetjük. 
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