Kaposi József
2014

Követelmények/standardok
legfontosabb sajátosságai
 Eredet  1990-es évek, angolszász országok
 Cél  egységes követelményrendszer kidolgozása az
oktatás minőségének javítására
 standard-alapú oktatás  a tanulás tartalmainak
szakszerű, tudományosan megalapozott elrendezése
(kimenetközpontú)
 A standardok világosak, lényegretörők, rugalmas
keretek között pontos és konkrét elvárásokat
fogalmaznak meg

A standardok bevezetésének céljai
 A bevezetés célja lehet, hogy egységesítse a követelményeket,










konszenzust alakítson ki a tanítási gyakorlatban és az
értékelésben, világos, mindenki számára érthető elvárásokat
fogalmazzon meg;
fokozza a tanulói teljesítményt;
összehasonlíthatóvá tegye az iskolai minősítéseket;
segítse a következő tanulmányi szint megtervezését, információt
adjon a további fejlesztésekhez;
megvizsgálja, hogy a tanulók az elvárható szinten teljesítenek-e a
meghatározott tantervi területeken (elszámoltathatóság);
megvizsgálja az egész alapfokú oktatási szakaszban előírthoz
képest, hol tart, hogyan halad a tanuló;
a belső iskolai értékelés professzionalizálja;
orientációt adjon a középiskolai beiskolázáshoz.

Standard alapú mérés-értékelés
 a tanítás-tanulási folyamat hatékonyságát az előre

meghatározott normákra (kri-tériumokra, illetve
standardokra) vonatkoztatva vizsgálja
 Kritériumorientált értékelés  a követelményekből, a
várt teljesítményből indul ki és a viszonyítás alapja a
folyamaton kívül keletkezik
 A kritérium a tudás elemi egysége, amelyhez feladat

illeszthető.
 Nem függ a tankönyvek tartalmától és a tantervektől,
lehetővé teszi a különböző tanulási programok
összehasonlítását
 A minimum felől közelíti meg a tudásgyarapodást, nincs
motiváló ereje

Standard alapú mérés-értékelés II.
 Standard alapú értékelés  a célból és a várt teljesítményből

indul ki, de nem áll meg a minimumszint meghatározásánál,
hanem a kritériumok hierarchiába rendezésével
teljesítményszinteket állapít meg, és minőségi skálát rendel
hozzá
 A standard a kritérium, a skála és az értékelési eljárás összessége.
 A magyar standardokhoz a NAT 2012, az új kerettantervek

fejlesztési céljai és várt eredményei valamint a hazai
kompetenciavizsgálatok hét képességszintje együttesen jelentheti a
kiindulási pontot

 Az oktatási standardok kidolgozása az anyanyelvi kommunikáció

és a matematika területen a legszükségesebb, nem lebecsülve
ezzel a többi diszciplína fontosságát.

A standardok struktúrájának
kialakítása - szövegértés
 Az anyanyelvi kommunikáció standardalapú
értékelése az általános iskolai tanulmányok záró
szakaszában komplex, lényeges tudástartalmakat és
készségeket vizsgál a szövegértésre fókuszáló
kompetenciaméréssel szemben.
 A standardok lefedik
 a szóbeli, mind az írásbeli készségeket,
 a hallott és olvasott szövegértést,
 a szóbeli kifejezőkészséget
 és az írott szövegalkotást

A standardok struktúrájának
kialakítása – matematika
 A matematika standardalapú értékelése a
tudástartalmak megjelenítésével többet jelenthet a
kompetenciavizsgálatoknál, és a következő területeket
fedi le
 A standardok lefedik
 számolási képességek, mértékegységek;
 szöveges feladatok
 arányos következtetések, az algebra elemei
 sorozatok, függvények, diagramok értelmezése
 alapvető geometriai ismeretek
 induktív, deduktív gondolkodási módszerek

A standardok struktúrájának
kialakítása – szintek
 A követelményszintek számos modellje létezik, a nemzetközi gyakorlatban és a

hazai mérés-értékelésben  a szintek száma nagymértékben különbözhet
egymástól
 A különféle nemzetközi modellek elemzésével 4 alapvető szint különíthető el






jóval a standard alatt, fejlesztést igényel (korlátozott tudás és a készségek
alacsony hatékonyságú alkalmazása)
közelít a standardhoz, megfelelt (bizonyos mértékű tudás és a készségek
bizonyos hatékonyságú alkalmazása)
megfelel a standardnak, jól megfelelt (számottevő / jelentékeny tudás és a
készségek jó hatékonyságú alkalmazása)
standard feletti, kiválóan megfelelt (alapos tudás és a készségek magas fokú
alkalmazása)

 A négy szintű struktúra látszik legalkalmasabb standardszintezésnek,
 Eltér a magyar ötfokozatú értékelési és az országos
kompetenciamérésekben alkalmazott hétfokú képességskálától. 
nem tekintik osztályzatnak, sem az OKM alternatívájának

A standardok struktúrájának kialakítása
– az értékelés komplex rendszere
 A 21. századi készségek tanításának és mérésének a
vizsgálatára létrejött nemzetközi munkacsoportok
modellje
 Tudás: tantárgyi ismeretek
 Készségek: tantervek által meghatározott képességek,
készségek,
 Attitűd, érték, etika: a magatartás és rátermettség
(hajlam), amit a tanulók az adott készség irányába
tanúsítanak

Standardszintek
 Anyanyelvi kommunikáció:
1. A továbbtanulást lehetővé tevő nyelvhasználat szintje
(továbbtanulási szint
2. Az átlagműveltséget biztosító nyelvhasználat szintje,
(műveltségi szint)
3. A kulturális javakhoz való hozzáférést biztosító szint
(kulturális szint)
4. A nyelvi hátrányok szintje
 Matematika
1. Kiválóan megfelelt
2. Jól megfelelt
3. Megfelelt
4. Fejlesztést igényel
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Nemzetközi példa I. – Skócia

Területek, amire standardokat
dolgoztak ki
 komplex kifejező művészetek (Expressive arts)

 egészség és jó közérzet (Health and well-being) minden









pedagógus felelőssége, nem tantárgyhoz kötött
idegen nyelvek (több standard leírás a nyelveknek
megfelelően)
matematika
hittan és erkölcstan
természettudományok
társadalomismeret
technológia

Standardszintek
 Korai szint: óvodás évek és az első osztály vagy egy kicsit







tovább
Első szint: általános iskola 4. osztályáig, de hamarabb és
később is teljesíthető
Második szint: általános iskola 7. osztályáig, valamivel
hamarabb vagy később is teljesíthető
Harmadik szint: a középiskola első osztályától a
harmadikig
Negyedik szint: megegyezik a SCQF level 4. (érettségi)
Szenior szint: a középiskolát követő képzés (OKJ, college,
stb., de nem felsőoktatás), felső határ nincs

Nemzetközi példa II. – Hollandia

Követelményrendszer a holland
oktatásban
 Hollandiát tradicionálisan az oktatás szabadsága
jellemzi
 Szabad iskolaválasztás, iskolaalapítás, nagy iskolai
autonómia
 Az oktatási rendszerben az összhangot és az egységes
teljesítményszintet a kimeneti célok központi
szabályozása biztosítja.

 A követelményszintek az elsajátítandó tudásra és
készségekre vonatkoznak

Standardok
 Az

anyanyelvre és a matematikára vonatkozóan a
követelményszinteknél konkrétabb viszonyítási pontokat
(benchmark) vagy másként ún. referenciaszinteket (reference
level) határoztak meg
 Ezek alkalmazása 2010-től kötelező mind az általános, mind
pedig a középiskolában
 Ezeket a viszonyítási pontokat (benchmark) négy kulcsszinten
határozták meg (key stage): az általános iskola végére és a három
különböző középiskola típus végére, illetve (az oktatási
minisztérium honlapján olvasottak alapján) az általános
iskolában évenkénti bontásban adták meg.
 Kulcsszintenként a viszonyítási pontokra (benchmark)
vonatkozóan két szintet határoztak meg: alapszintet
(fundamental level), melyet valamennyi tanulónak teljesítenie
kell, és haladó szintet (advanced level) a tehetséges tanulók
számára.

Mérés értékelés
 A tanulói mérés 3 legfontosabb eszköze:
 az általános iskola végi záró teszt – rendszerint Cito
teszt
 a középiskolai záróvizsga – mely részben központi,
részben iskolai vizsga
 az általános- és középiskolai tanulói monitor rendszer –
szintén a Cito fejlesztésében és bonyolításában

A Cito monitoring rendszere
 A Cito világvezető méréssel és értékeléssel foglalkozó
holland cég, amely Hollandia szerte vizsgálja a tanulói
eredményességet az oktatásban.
 Általános iskolák számára






a tanulók fejlesztő értékelésére, előmenetelük folyamatos
nyomon követésére
nem kötelező a használata az iskolák számára és az
alkalmazást az iskolák maguk finanszírozzák
a mérési területek: anyanyelv, matematika, „world
orientation”, angol, „science and technology”, szocioemocionális fejlődés

A Cito monitoring rendszere II.
 Középiskolák számára
 a középiskola első két évére kidolgozott tanuló mérési és
értékelési rendszer
 elsődlegesen arra szolgál, hogy a tanulók teljesítményét,
fejlődését a középiskola első két évében folyamatosan
nyomon kövessék
 a mért területek: holland szövegértés, angol szövegértés,
matematika, tanulási készségek
 Diagnosztikus mérések
 az általános iskola 5-7. évfolyamán
 célja, hogy feltérképezzék az egyes tanulók erősségeit és
fejlesztendő területeit,
 segíti a fejlesztést az általános iskolai záróvizsgát megelőző
oktatási szakaszban

Országos mérések
 Országos méréseket szabályozó új jogszabályok 2014től
 a minden általános iskola számára kötelező központi
mérést vezetnek be az általános iskola befejeztével,
amely külső, országos, standardizált, az oktatási
hatóságok által felügyelt és a Cito által kifejlesztett teszt
lesz
 a mért területek:



kötelező: matematika és anyanyelv: a kötelező standardok
(benchmarks) teljesítését mérik
kérhető: történelem, földrajz, természetismeret, tanulási
készségek

Nemzetközi példa III. – Luxermburg

A 2009-es reform és következményei
 2009 január oktatási reform / új törvényi szabályozás lép életbe – mind







szerkezeti, mind pedig szakmai szinten érinti az oktatás első 9 évfolyamát
bevezetés a 2009/2010-es tanévtől
a reform részeként az alapfokú oktatásban a 2 éves ciklusok végére teljesítendő
minimum kompetencia szinteket határoztak meg – tantárgyanként az
alapkészségek figyelembe vételével
a standardok rendszerét tanári munkacsoportok dolgozták ki – a minisztérium
kezdeményezésére
már előzőleg, 2007-től a középiskolában nyelvekből, illetve matematikából
szintén bevezették a minimum kompetencia szintek rendszerét – a többi
tárgyból dolgoznak a standardok kialakításán
a kompetencia alapú megközelítés szemléletváltást hozott a mérés és az
értékelés rendszerében
a diákok mérése és értékelése ezek alapján az előre meghatározott standardok
alapján történik – kötelező jelleggel – de mivel a rendszer még nem egységes, a
mérés és értékelés rendszere is változatos képet mutat a középiskolában, az
alapfokú oktatásban már „végigért” a reform

A 2009-es reform és következményei
 az alapiskolai standard leírásokat tartalmazó

teljes francia nyelvű dokumentum („plan
d’études”) három szekcióban tartalmaz eligazítást
a tanárok számára:




magában foglalja magukat a standardokat
példákat ad azok illusztrálására
ajánlásokat tesz a tantárgyi tartalmakra

 ciklusonként meghatározza az egyes készségek

fejlesztésére fordítandó heti, ill. éves óraszámot 
lényegében nemzeti alaptantervnek tekinthető

