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Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejleszt
programokban és adatfelvételekben
Kádárné Fülöp Judit
Bevezetés
A tanulói tudás nemzetközi összehasonlító mérésének ötlete 1958-ra nyúlik vissza, amikor
oktatáspszichológusok, szociológusok és pszichometriai szakemberek az UNESCO hamburgi
Oktatási Intézetének pedagógiai értékelési konferenciáján azt kezdték feszegetni, hogy az
iskolarendszereket nem elég a “bemenet” oldaláról vizsgálni, hanem azt is meg kell nézni,
hogy mekkora az oktatási rendszer hozama: a népesség mekkora hányadát tudja benntartani a
rendszerben és mennyi ideig, s ezid alatt milyen tudásra, milyen tanulási képességekre és
motívációkra tesznek szert a fiatalok. A konferencia résztvevi élesen bírálták a nemzetközi
összehasonlító pedagógiai konferenciáknak azt a bevett gyakorlatát, amely szerint az eladók
saját és mások oktatási rendszereire vonatkozó általános következtetéseket vontak le
anekdotikus elbeszélések vagy statisztikai szempontból értékelhetetlen felmérésekbl.
Továbbá kiálltak amellett, hogy az oktatási rendszerek mennyiségi és jóléti indikátorain túl
(ilyenek pl. a tanulólétszámok, a végzsök, a tanárok létszáma, a tanár/diák arány, az
intézmények száma, a fajlagos ráfordítási mutatók, stb.) azonosítani kell és mérni kell azokat
a tényezket is, amelyek révén hatékonyan és konzisztens módon befolyásolni lehet az
oktatás eredményességét. Ez a pedagógiai mérésekkel foglalkozók szakmai köreiben legendás
hír konferencia elindított egy folyamatot, amely az összehasonlító neveléstudományt a
történettudományok világából az empirikus társadalomtudományok közé emelte át1.
A konferencia résztvevinek egy csoportja – fként empirikus pszichológiai és szociológiai
felmérések és metodikákban jártas tudósok – alapították meg 1967-ben a tanulói eredmények
mérésére vállalkozó nemzetközi IEA kutatótársaságot (International Association for the
Evaluation of Educational Achievement).
Az IEA Társaság alapítói a világot természetes laboratóriumként értelmezték, amelyben a
különböz iskolarendszerek különböz eszközökkel igyekeznek optimális eredményt elérni az
ifjúság nevelésében. Azt gondolták, hogy miközben nagyjából egyetértés van abban, hogy mi
a ‘jó eredmény’, ami felé a különböz oktatási rendszerek törekednek, az országok
körülményeiktl történeti hagyományaiktól függen az azonos célokat különböz módon érik
el. Feltételezték, hogy ha kell számú iskolarendszert hasonlítanak össze, s az empirikus
kutatás képes megragadni az oktatás eredményességét befolyásoló tényezket az oktatási
rendszerek elég széles körében, az oktatási rendszerek variabilitása lehetvé teszi olyan
általánosabb érvény összefüggések feltárását, amelyek egyetlen oktatási rendszeren belül
vizsgálódva elkerülik a figyelmet, s amelyek minden országot segíthetnek saját oktatási
rendszerük tökéletesítésében.2
Nagyrészt az összehasonlító nemzetközi tudásmérés eredményeinek köszönheten ma már –
50 évvel késbb –látható, hogy az oktatási rendszerek, illetve a társadalmak, amiket
szolgálnak, csak részben gondolkodnak egyformán a ‘jó eredményrl’ és a kitzend
célokról. Ugyanakkor éppen ezek a tudományos eredmények teszik lehetvé, hogy az oktatás
eredményességét az egész rendszer szintjén, a megtermelt tudás egésze és az elosztás
igazságossága, méltányossága és hatékonysága szempontjából is vizsgáljuk és
következtetéseket vonjunk le a tennivalók vonatkozásában. 50 év alatt az összehasonlító
1
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empirikus neveléstudomány eljutott arra a szintre, hogy hiteles és megbízható eszközöket tud
adni a politikusok kezébe, amelyek segítségével az oktatási rendszereik állapotát mérni lehet,
s amelyekkel az oktatás társadalmi és gazdasági hatékonyságának növelését célzó
intézkedések tervezhetk és eredményeik értékelhetk.

A nemzetközi oktatási eredményvizsgálatok els 40 éve3
A legels IEA vizsgálat tulajdonképpen megvalósíthatósági tanulmány volt, egy 12 országra
kiterjed kísérleti vizsgálat (1959-1962), amelynek során azt kellett eldönteni, hogy
egyáltalán érdemes-e, lehetséges-e nemzetközi tesztekkel vizsgálni a tanulási eredményeket.
A kísérleti vizsgálatot 13 éves tanulók mintáján végezték négy tanulmányi területen:
matematika, szövegértés, földrajz, természettudományok és nem-verbális képességek
képezték a felmérés tárgyát. A vizsgálat legfbb haszna az érdekes tudományos eredmények
és gyakorlati tapasztalatok mellett az volt, hogy demonstrálta a nagymintás nemzetközi
felmérések kivitelezhetségét, és bebizonyította, hogy különböz feltételek között mköd
kutatóközpontok képesek hatékonyan együttmködni a felmérés tervezésében és
lebonyolításában, és hogy lehetséges olyan közös teszteket és kérdíveket szerkeszteni,
amelyek eltér kulturákban, országon belül és nemzetközi szinten egyaránt értelmezhet
eredményeket mutatnak. Lényeges eredménye volt ennek a kísérletnek, hogy
bebizonyosodott: gondos fordítás mellett a nyelvi különbségekbl adódó mérési pontatlanság
minimalizálható.
Az els kísérleti vizsgálat eredményei bátorították fel a kutatókat az els nagyszabású,
országos reprezentatív mintákon végzett matematikavizsgálat megszervezésére (IEA First
International Mathematics Study – FIMS, 1964). Ebben 12 ország 13 évesei és a
gimnáziumok utolsó évfolyamába járók vettek részt. A tantárgy kiválasztásában szerepet
játszott az a megfontolás, hogy a matematika a tanterv, a tanítási módszer és a nyelvhasználat
szempontjából a legkevésbé kultúra-specifikus. A teszek referenciakeretének (mit mérünk?)
meghatározásához matematika tanítási tantervi szakértket kértek fel, s lényegében a
résztvev országok matematika tantervének “közös része” lett a mérés tárgya. Mivel azonban
a hivatalos matematika tantervek elég különbözk voltak a tanított témák súlyát és sorrendjét
tekintve, készült egy ún. “Tanítottuk-e?” (Opportunity to learn, ‘OTL”) kérdív, amelyen a
tanárok nyilatkoztak arról, hogy az adott feladat tartalmát tanulták-e az adott osztály tanulói, s
ha igen, mekkora a valószínsége, hogy meg tudják oldani a feladatot. Talán nem is meglep
módon, a válaszok meglehets pontossággal jelezték, hogy milyen megoldási szint várható az
adott osztályban. Ugyanakkor az is kiderült, hogy az oktatási rendszerekben – akár egységes
tantervek mellett is – a tanulók egyes csoportjainak nagyon különböz esélyük van a
matematikai tudás elsajátítására.
Az els matematika vizsgálat sikere arra indította a kutatótársaságot, hogy megvizsgálja,
lehet-e matematika oktatáson túlmutató, szélesebb körben általánosítható következtetéseket
nyerni a nemzetközi tudásszintmér vizsgálatokból, olyanokat, amelyek az iskolarendszer
egészének szempontjából, általános oktatáspolitikai szempontból relevánsak. 1970-71-ben
ezért egy újabb, most már hat tantárgyra (szövegértés, természettudományok, francia idegen
nyelv, angol idegen nyelv és állampolgári ismeretek és motívációk) kiterjed vizsgálatot
szerveztek. A felmérést kiterjesztették a 10 éves korosztályra, a 13 évesek helyett a 14
éveseket mérték, mivel akkoriban ez volt az a legmagasabb életkor, amikor a résztvev
országok mindegyikében tankötelezettek voltak még a tanulók (az els PISA vizsgálatban –
30 évvel késbb – már a betöltött 15 éves kor lett – ugyanilyen megfontolásból a vizsgálat
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célcsoportja).4.Az 1970-71-es ún. Hattantárgy tanulmány (Six Subject Survey) a tanulási
eredményeket befolyásoló további tényezk: így a tantárgy iránti érdekldés, motívációk és
attitdök, tanítási módszerek és iskolai gyakorlat, valamint a tanuló szociokulturális
hátterének mérése terén is úttör jelentség nemzetközi méreszközöket fejlesztett, amelyek
oktatáspolitikai szempontból lényeges jelenségekre világítottak rá. A Hattantárgy tanulmány
volt az els olyan IEA vizsgálat, amelyben Magyarország is részt vett, mégpedig a
szövegértés, a matematika, a természettudományok és az angol idegen nyelv tantárgyak
vizsgálatával5.

A ciklikus nemzetközi eredményvizsgálatok kezdetei
Az 1970-es évek végén kristályosodott ki a gondolat, hogy néhány kulcskompetencia
vonatkozásában jó lenne a változásokat követni, vagyis a nemzetközi eredményességi
vizsgálatokat alkalmassá tenni az oktatási rendszerek fejldési trendjeinek követésére. Az
1970-71-es Hattantárgy tanulmány néhány kulcskompetencia területén már szolgáltatott
referenciaértékeket, amikhez kapcsolódni lehetett. Az egyes mérési területeken azonban –
jelents részben a f finanszírozó USA érdekldésének megfelelen – a trendkövet
vizsgálatok menetrendje különbözképpen alakult.
Matematika és természettudományok
Az IEA Társaság 1980-81-ben egy újabb matematika vizsgálatot, 1983-84-ben egy második
természettudományi vizsgálatot kezdeményezett. Ezek a vizsgálatok az 1970-71-es
Hattantárgy tanulmányhoz hasonlóan keresztmetszeti vizsgálatok voltak és 3-3
tanulónépességre terjedtek ki (10 évesek, 14 évesek, érettségi eltt állók), és alkalmasak
voltak annak megfigyelésére, hogy a tudásstandardok – különösen a természettudományokban
– számos országban változtak – nem kizárható, hogy éppen az IEA vizsgálatok hatására.
Míg a második természettudományi vizsgálat (Second International Science Study) a
Hattantárgy tanulmány természettudományi komponensének ismétlése volt (természetesen
felújított tesztekkel), addig az 1981-82-es matematika vizsgálatnak volt egy kisebb
ténylegesen fejldésvizsgálati komponense is, az ún. Osztálytermi Környezet Tanulmány
(Classroom Environment Study, 1981-83)6. Ebben megpróbálták az 1981-ben felmért
negyedik osztályos tanulók egy kis mintáját két évvel késbb újra felmérni, miközben
vizsgálták az osztálytermi változókat. Azonban a két ponton mérés nem bizonyult
elegendnek messzemen következtetések levonásához az iskolák vonatkozásában, ehhez
legalább 3-4 mérés kellett volna, s az érdekldés az IEA tagintézményei részérl a
longitudinális vizsgálatok továbbfejlesztése iránt – a költségek és a folytathatóság
bizonytalanságai miatt – elhalt.
4

Itt jegyzem meg, hogy az IEA vizsgálatokban – a PISA-val ellentétben – mindig egész osztályokat mértek, ezért
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véletlenszeren választják ki az odajáró 15 éves tanulókat függetlenül attól, hogy hányadik évfolyamba járnak.
5
A vizsgálatról és eredményeirl számos tanulmány és közlemény jelent meg. A Pedagógiai Szemle 1973.
június-júliusi tematikus száma mellett (szerzk: Kiss Árpád, Báthory Zoltán, Szebenyi Péter, stb.) a
Tanulmányok a neveléstudomány körébl c. éves periodika 1975-1976-i összevont számát (Szerk. Kiss Árpád,
Nagy Sándor, Szarka József). Budapest, Akadémiai Kiadó 1979) teljes egészében az IEA Hattantárgy tanulmány
alapján készüt tanulmányok alkotják (szerzk: Kiss Árpád, Báthory Zoltán, Kádárné Fülöp Judit, Ballér Endre,
Falus Iván, Kozma Tamás, Kozák Gyula).
6
Magyar projektvezetje Joó András. V.ö. Joó András (1984): A tanóra ökológiája. Budapest, OPI. –
(Tantervelméleti füzetek 12.)
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1995-ben az IEA harmadik hullámban mérte fel a tanulók matematikai és természettudományi
teljesítményeit (Third International Mathematics and Science Study – TIMSS) immáron 45
ország és félmillió tanuló részvételével 5 évfolyamon. A 90-es évek közepén a TIMSS volt a
legambiciózusabb összehasonlító oktatásügyi vizsgálat, amely több mint 30 éves nemzetközi
tudományos és szervezési tapasztalatot egyesített, és folyamatos fejlesztés eredménye volt. Az
évek folyamán az oktatáspolitikusok által feltett gyakorlati kérdések éppúgy alakították az
egymást követ vizsgálatokat, mint a fejlett gazdaságok tudásigényének és
kompetenciafogalmának átértékeldése.
A TIMSS (átnevezve Trends in Mathematics and Science Study elnevezéssel) 1999-tl
négyévente végez tantervhez kötött trendkövet vizsgálatokat – a PISA-nál fiatalabb
koroszátályokban (a 10 és 14 évesek évfolyamain).
2000 óta az OECD PISA vizsgálata végzi a 15 évesek trendkövet vizsgálatát a
matematika és a természettudományok területén. Ebbl a vizsgálat sorozatból 3 évente
vázlatos, 9 évente részletes elemzésre alkalmas adatok keletkeznek egyrészt a
matematika kompetenciák és a matematikaoktatás körülményeire, másrészt a
természettudományi kompetenciák és a természettudományi oktatás körülményeire
vonatkozóan. 2003-ban a matematika, 2006-ban a természettudományi oktatás volt a
PISA vizsgálat fókusza.7
Írásbeliség: szövegértés, szöveghasználat, szövegalkotás
1985-ben – a Hattantárgy tanulmány olvasás-szövegértés adatainak kiegészítésére egy
nemzetközi fogalmazásvizsgálat munkálatai is elkezddtek, amelybl 1985-ben ugyancsak 3
populációra kiterjed felmérés lett. Ez a vizsgálat egy másik nemzetközi mérési szempontból
ismeretlen területen végzett úttör munkát, s bár eredményei nem voltak elég megbízhatóak
ahhoz, hogy a matematikai és természettudományi vizsgálathoz hasonló nemzetközi
összehasonlító következtetéseket lehessen levonni bellük, a vizsgálat – az esszéértékelés
területén máig ható módszertani újításai révén – igen erteljes hatást gyakorolt a
vizsgarendszerek fejldésére számos országban – így Magyarországon is8.
Az 1990-es évek elején az IEA Társaság ismételten vállalkozott a szövegértés mérésére
(Reading Literacy Study) a 9 és 14 évesek körében. A két populációt összeköt “hídteszt”
lehetvé tette az olvasási képesség fejldésének “kvázi longitudinális” vizsgálatát. Ez volt az
els olyan IEA vizsgálat, amelyiknek kifejezett célja volt referenciaértékek és az
oktatáspolitika számára releváns indikátorok képzése, s ahol a kutatók kimutatták, hogy az
egyes országokban várhatóan eltér beavatkozások vezetnek eredményre, ha a standardokban
pozitív változást akarnak elérni.
2000-tl az OECD PISA vizsgálata végzi a 15 évesek trendkövet vizsgálatát a
matematika és a természettudományok területén. Ebbl a vizsgálat sorozatból 3 évente
vázlatos, 9 évente részletes adatok keletkeznek a szövegértési és szöveghasználati
kompetenciák és az ezek fejldését befolyásoló iskolai tényezk elemzéséhez. A
szövegértés és szöveghasználat elször 2000-ben, legközelebb 2009-ben lesz a PISA
vizsgálat fókusza.
2001-tl az IEA olvasásvizsgálat megújításával Fejldés a szövegértés tanulásában
(Progress in Reading Literacy Study – PIRLS) elnevezéssel az IEA Társaság a negyedik

7

A PISA és a TIMSS vizsgálatok magyar projektvezetje Balázsi Ildikó. A vizsgálatok gazdája az Értékelési
Központ, jelenleg az Oktatási Hivatal alá rendelve.
8
Magyar projektvezetje Kádárné Fülöp Judit. V.ö. Kádárné Fülöp Judit: Hogyan írnak a tizenévesek? Az IEAfogalmazásvizsgálat Magyarországon. Budapest, 1990, Akadémiai Kiadó.
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osztályosok (10 évesek) populációjának szövegértés mérésére szakosodott, viszont nem
méri tovább a 13 éves korosztályt9.
Idegen nyelvek
Az idegen nyelvi kompetencia mérésére több hullámban történtek kezdeményezések, ezek
közül egyetlen egy alkalommal volt befejezett vizsgálat, 1971-ben az IEA Hattantárgy
vizsgálat keretében.
Az IEA Társaság az 1990-es évek derekán még egyszer megkísérelt nekivágni az idegen
nyelv tanulási eredmények vizsgálatának is (a Hattantárgy tanulmány keretében az angol és a
francia idegen nyelv vizsgálata után). A Nyelvek az oktatásban (Languages in Education –
LES) projekt elkészít fázisában 24 ország részvételével adatokat gyjtöttek az angol, a
német, a francia és a spanyol mint második nyelv, illetve az idegen nyelv tanításáról, illetve
az ezen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatáspolitikákról. A nyelvtudás tényleges
felmérésére, ami a vizsgálat második fázisának feladata lett volna, végül nem került sor
megfelel finanszírozási forrás híján.
Jelenleg az Európai Únió kezdeményezésébl folyik egy európai idegen nyelvi vizsgálat
tervezése. Az EU Bizottság 2005 óta tervezi önálló vizsgálat indítását, amelynek a tervek
szerint 2010-ig kellene megvalósulnia. Az IEA és különösen az OECD tervezési
stratégiájához képest ez a kezdeményezés nem tnik eléggé kiérleltnek. Ugyanakkor
nyilvánvaló, hogy az EU tagállamok az idegen nyelvek tanításában sokkal inkább érdekeltek,
mint az IEA és az OECD, ahol az angolszász érdekek ersen érvényesülnek.
Az EU Bizottság 6 millió Eurós befektetéssel 2007-ben megfinanszírozza az idegen nyelvi
mérési rendszer kifejlesztését.
Egyelre annyi tudható, hogy a két leggyakrabban tanított idegen nyelv felmérését tervezik
(ha azok az angol, német, francia, olasz, spanyol közé tartoznak), ugyanis ezekre a nyelvekre
fejlesztenek teszteket). A tesztek a szövegértést, a hallás utáni megértést és az íráskészséget
mérnék. Az a szándék továbbá, hogy az ISCED 2 szint végén mérjenek az országok, ami a
legtöbb tagállamban a 9-dik évfolyamot jelenti.
A szándék szerint a kifejlesztett méreszközök valamennyi tagállam számára hozzáférhetk.
Magyarország figyelemmel kíséri a fejlesztést, mert fontosnak tartjuk a mérést ezen a
területen. A nemzeti költségek nagyságrendje a PISA felméréshez hasonlatos, az OKM
jelenleg várakozó állásponton van, mivel egyelre nem látható, hogy milyen paraméterek
mentén lehet magyar szempontból összehasonlítható adatokat nyerni az eddig kitzött
specifikáció szerint. További megfontolást igényel a részvétel magas költsége.
Állampolgári ismeretek és készségek, attitdök
Sikeresebb vállalkozásnak bizonyult az állampolgári ismeretek és készségek vizsgálatának
megismétlése, illetve felújítása a 90-es években. A Szovjetunió és szövetségei politikai
rendszereinek összeomlása újból felvetette az állampolgári nevelés kérdését a részvételi
demokrácia és a “milyen a jó polgár” szemszögébl. Az IEA ezért ismételten napirendre tzte
az állampolgári ismeretek és készségek vizsgálatát. Ebben a második állampolgári nevelés
vizsgálatban (COMPED) az 1994 és 1997 között lefolytatott els fázisban, kvalitatív
információk gyjtésére került sor 22 ország, köztük 9 volt szocialista ország részvételével (a
témák: állampolgári ismeretek, attitdök, részvétel a közéletben, állampolgári attitdök; a
tartalmak: demokrácia és állampolgári jogok és kötelességek, nemzeti azonosságtudat,

9

A PISA és a PIRLS vizsgálatok magyar projektvezetje Balázsi Ildikó. A vizsgálatok gazdája az Értékelési
Központ, jelenleg az Oktatási Hivatal alá rendelve.
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társadalmi kohézió és diverzitás). A 14 évesek felmérésére a 2-dik fázisban (1999) került sor,
a középiskolások felmérésére (ez opcionális volt) 2000-ben10.
2005-ben elkezddtek a harmadik nemzetközi állampolgári nevelés vizsgálat elkészületei is
International Civic and Citizenship Education Study – ICCES elnevezéssel. A vizsgálatot az
EU Bizottság a fejlesztési költségek egy részének átvállalásával támogatja, mivel ezt a
vizsgálatot tekinti adatforrásnak az állampolgári kulcskompetenciák indikátorai képzéséhez.
Az adatgyjtés tervezett idpontja 2008. Magyarország a jelenlegi minisztériumi álláspont
szerint nem vesz részt az ICCES programban.

Új témák a nemzetközi mérésekben
Infokommunikációs technológia a tanulásban
Az 1990-es évek új kihívása volt a számítógépek tömeges megjelenése az oktatási
rendszerben, amire válaszul az IEA 1989 és 92 között Számítógépek az oktatásban
(Computers in Education – COMPED) elnevezés vizsgálatot folytatott, amelyben kimutatta,
hogy a “Hány számítógép van az iskolában?” kérdésnél nem lehet megállni, sokkal több
figyelmet kell fordítani arra, hogy hogyan használják az oktatásban a számítógépeket11.
A fejlett országok lankadatlan érdekldése eredményeként az IEA Társaság a 90-es években
ismételten vállalkozott az infotechnológia iskolai alkalmazásának felmérésére. A második,
Infotechnológiai az oktatásban elnevezés vizsgálat (Second Information Technology in
Education Study – SITES) már részletesebben vizsgálta (elemi, alsó középfokú és fels
középfok szinten) az iskolák és a tanulók számítástechnikai ellátottságai mellett azt is, hogy
mi módon hasznosítják ezeket az eszközöket, és hogyan építik be a tanítási-tanulási
folyamatba. Az erre vonatkozó kérdésekre az iskolaigazgatóktól és az informatikai felelstl
(koordinátor, rendszergazda) gyjtöttek adatokat 1999-ben (SITES 1-es modul)12.
A SITES 2-es modulja (Innovatív Gyakorlatok) 2001-02 folyamán 174 esettanulmányt
gyjtöttek 28 országból olyan iskolákról, amelyekben az információtechnológia adta
lehetségek újszer hasznosítására került sor.
2006-ban a SITES 3-dik modul az igazgatók, informatikus rendszergazdák és tanárok ismételt
kikérdezését tzte célul. A 2006-os adatfelvétel azt volt hivatott felmérni, hogy az elmúlt
évtized jelents információtechnológiai befektetései milyen eredményre vezettek az
infokommunikációs eszközök pedagógiai hasznosításában.
Opcionális elemként a PISA 2000 és 2003 vizsgálatban megjelent a számítástechnikában való
jártasság önbevallásos tanulói kérdív, nem tudni azonban, hogy ez mennyire válik
általánossá. Jelents kutatási erfeszítésekre van ugyanis szükség ahhoz, hogy az eredmények
összehasonlíthatóságához, megbízhatóságához és relevanciájához ne férjen kétség, ezért – úgy
tnik – az OECD egyelre nem akarja a tanulók számítástechnikai kompetenciáját mérni.
Az infokommunikációs technológia mint a mérés médiuma
Körülbelül öt éve foglalkoztatja a PISA vizsgálat vezetit az a gondolat, hogy át kellene térni
az interaktív számítógépes (internetes) adatgyjtésre. A kezdeményezésre egyelre csak
néhány ország reagált pozitívan, mert a részletek kidolgozása során nagyon komoly
problémák merültek fel, és kevés ország van, ahol az infokommunikációs eszközök iskolai
használata annyira elterjedt, hogy egy reprezentatív tanulómintára kiterjed mérés
megvalósítható legyen ezen az úton a vizsgálat megbízhatóságának és hitelességének
kockázata nélkül. A számítástechnika használatában való jártasság sokkal kevésbé általános
10

Magyarországon a projektet Mátrai Zsuzsa vezette. V.ö. Mátrai Zsuzsa (2002): IEA Civic Education
nemzetközi projekt. Kutatási záróbeszámoló. Kézirat. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény
Értékelési Központ.
11
A magyar projektvezet Vári Péter.
12
A magyar projektvezet Vári Péter.
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kompetencia mint a nyomtatott szövegek használatában való jártasság, és sokkal kevésbé
standardizált, mint a nyomtatás használata. Felteheten még évek fognak eltelni, mire
komolyan felmerül az interaktív on-line felmérésre való áttérés kérdése, bár elismert, hogy ez
a nemzetközi eredménymérésekben a jöv útja.
Újabban az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Igazgatóságának Indikátor és Elemzés
munkacsoportja kezdeményezett ezen a téren fejlesztést. Úgy tnik, hogy a fejlesztés alatt álló
Idegen nyelvi mérés egyik ága a számítógépes alapú interaktív tudásmérés irányában halad.
Hasonló kezdeményezés tapasztalható az OECD PIAAC (Programme of International
Assessment of Adult Competencies) vizsgálatban, amelyben infokommunikációs
technológiával az „új írásbeliség”, vagyis az infokommunikációs környezetben szükséges és
lehetséges írásbeli kompetenciák felmérését (is) tervezik.
Pedagógus felmérések
Elismert és nemeztközi mérési eredményekkel bizonyított tény, hogy az oktatás
eredményességének legftt tényezje a pedagógus, az iskolai tanulás irányítója és támogatója.
Ebben a témakörben – egymással konzultálva – újabban az IEA Társaság és az OECD
egyaránt kezdeményezett vizsgálatot.
Az IEA Tanárképzés és továbbképzés programja (Teacher Education and Development Study
– TEDS) 2002-ben kezddött és még elkészít fázisban tart. A program célja az alsó- és alsó
középfokú oktatásban résztvev matematikát és természettudományi tárgyakat tanító
pedagógusok felkészítésének vizsgálata e tárgyak tanítására, az eredményesség
összefüggéseinek feltárása érdekében. Magyarország ebben a projektben nem vesz részt.
Az OECD által kezdeményezett TALIS projekt (Teaching and Learning International Survey)
a tanári attitdök, általános tanítási kompetenciák, az iskola mint munkahely légköre és
erforrásai, s a tanári munka értékelése témakörökben vizsgálódik. A vizsgálat kifejezett célja
indikátorok fejlesztése az említett területeken. A vizsgálatban való résztvétel nemzetközi
költségeihez hozzájárul az EU Bizottság.13

A ciklikus nemzetközi eredményvizsgálatok intézményesítése: az OECD
PISA és TALIS programja
Az OECD az a nemzetközi szervezet, amelyik a tagállamok kormányaitól kapott mandátuma
révén alkalmasnak bizonyult az oktatási eredményességvizsgálatok intézményesítésére. Az
OECD kormányközi gazdasági háttérintézményként korábban csak érintlegesen használt
oktatási statisztikákat. A 90-es évek elején kezdett intenzívebben foglalkozni oktatási
indikátorok fejlesztésével mégpedig az INES (Indicators of Education Systems) program
keretében. Indíttatásánál fogva a program NEM pedagógiai, hanem gazdaságpolitikai és
oktatáspolitikai indikátorok fejlesztését tzte ki célul, és az iskolai oktatás
eredményességének kérdését ebbl a szempontból vizsgálja. Ez a megközelítés jelentsen
megváltoztatta az oktatási rendszerek vizsgálatára vonatkozó szemléletet, és – az ún. nyitott
koordináció elvének bevezetésével – az Európai Únió fejlesztési prioritásainak és
módszereinek uralkodó filozófiájává vált.
1995-ben, az INES Lahti-ban (Finnország) rendezett közgylésén vetdött fel komolyan a
gondolat, hogy a tanulási eredmények rendszeres mérésére OECD programot kellene indítani.
Ekkor már az OECD-ben szervezés alatt állt az els nemzetközi felntt kompetencia vizsgálat
(IALS, vezetje Albert Tuijnman), és évek óta rendszeresen kiadták (a maihoz képest
kezdetleges formában és tartalommal) az Education at a Glance c. kiadványt. Az IEA
13

A magyar projektvezet Sági Matild. A projekt kivitelezje az Oktatáskutató és Fejleszt Intézet (korábban
OKI).
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Társaság munkássága természetesen közismert volt OECD körökben. Amiért mégsem
elégedtek meg az IEA adatok másodlagos hasznosításával, azt röviden a következkben lehet
összefoglalni:
Az IEA költségvetési háttere a résztvev intézmények költségvetésétl függött, az
OECD viszont a kormányok elkötelezettségét akarta biztosítani a mérésekben való
hosszútávú részvételre.
Az IEA adatbázisok nem voltak nyilvánosan hozzáférhetk, az OECD viszont
ragaszkodott az általa használt indikátorok adathátterének teljes nyilvánosságához.
A tanulói populáció definiálására és a mérni kívánt kompetenciák definiálására új
elképzelések voltak, amelyek relevánsabbaknak látszottak a globális kihívásokra adandó
oktatáspolitikai válaszok szempontjából.
Az OECD a kor tudományossága színvonalán, rendszeres és megbízható
adatszolgáltatáson alapuló trendadatokkal akarta biztosítani az eredménymérési
program oktatáspolitikai hasznosulását, s ennek érdekében nagy súlyt helyezett az
eredmények disszeminációjára, további kutatások indukálására és a résztvev
országokban a kutatók és a szakpolitikusok közötti párbeszéd javítására.
A PISA vizsgálat
A fenti elképzelések mentén 1996-ban az OECD Indikátor programja (INES) keretében
elkészült egy költségvetési tervvel kiegészített adatstratégia, amelynek alapján megkezddött
a PISA (Programme for International Student Assessment) elnevezés tanulói
teljesítményértékel program kifejlesztése. Az adatstratégiát az INES program tanulási
eredményekkel foglalkozó szakérti hálózata (Network A) dolgozta ki, majd a résztvev
OECD tagállamok képviselibl álló tanács hagyta jóvá. A PISA vizsgálatok f jellemzit az
adatstratégia dokumentum rögzíti, ezek röviden a következk:
A PISA a kötelez oktatás vége felé járó tanulói populációt vizsgálja (azt a korosztályt,
amelyik még minden OECD tagállamban teljes egészében tankötelezett), s ezt a “15
évüket betöltött tanulók”-ként határozza meg függetlenül attól, hogy milyen
iskolatípusba járnak.
A PISA nem a tantervek megvalósulását vizsgálja, hanem olyan általános
kompetenciákat, amelyek a fejlett gazdaságok és a globális civilizációs kihívások
szemszögébl MINDEN állampolgár számára nélkülözhetetlenek. A kulcskompetenciák
három területét definiálták az els ciklusban: a szövegértés és szöveghasználat
képességét (reading literacy), a hétköznapi matematikai eszköztudást (mathematical
literacy) és a természettudományos alapmveltséget (scientific literacy). E
kompetenciák definícióját, kifejtését és operacionalizálását, példafeladatokkal
illusztrálva az adott területek mérési referenciakereteiben tették, teszik közzé.
A PISA nem osztályokat, hanem iskolákat mér, egy adott iskolán belül a populáció
definíciónak megfelel tanulók közül választanak mintát.
A tanulói teljesítmények mellett a tanulás eredményének tekintik a saját tudásról
alkotott tudást és a saját tudás iránti bizalmat (self-concept, self-efficacy), valamint a
tanuláshoz, illetve a tárgyhoz való pozitív viszonyulást (ami az élethosszig tartó tanulás
motorja).
Az iskolai és a társadalmi környezet változóinak mérésével megpróbálják feltárni az
iskola hatékonyságának társadalmi determináltságát.
A méréseket 3-éves ciklusokban végzik, mindegyik ciklusban mindhárom
kompetenciaterületet mérik, egyet részletesebben, a másik kettt kevésbé részletesen.
2000-ben a szövegértés, 2003-ban a matematika, 2006-ban a természettudomány állt a
vizsgálat fókuszában.
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A TALIS vizsgálat
A TALIS elnevezés OECD tanárvizsgálat ciklikusra tervezett vizsgálat a tanárokról. Els
ciklusában (2006-2009) az ISCED 2 szinten tanító (nálunk : általános iskola fels tagozat)
tanárokról gyjtenek adatokat a következ oktatáspolitikai, valaminjt pedagógusképzést és
továbbképzést érint témakörökben :
a tanári munka értékelése az iskolákban, az értékelés formái (küls, bels), szempontjai,
következményei, hatása a tanár további mködésére
a különféle pedagógus értékelési formák befolyása a tanítás gyakorlatára és a
pedagógiai elképzelésekre
az iskolai szint beiskolázási politikaés vezetési gyakorlat
az irányítási hatáskörök és felelsségek megosztása
az iskolavezetés módszerei
A pedagógusok képzettsége, részvétele továbbképzésben, szakmai önfejlesztési
tevékenységei
A terv szerint az els vizsgálatot 4 évente követnék újabb vizsgálatok, amelyek az
iskolarendszer más-más szintjén mköd pedagógusokra fókuszálnának. Ugyanakkor a
trendkövetés a már vizsgált pedagógus csoportban is tervbe van véve. Mindez függ attól, hogy
az els ciklus eredményei mennyire lesznek relevánsak az OECD tagállamok
oktatáspolitikusai számára.

Munkamegosztás az OECD és az IEA között
A PISA program kezdettl fogva ugyanarra a szakérti kapacitásra épül a résztvev
országokban mint az IEA, hiszen azonos technológiájú vizsgálatokról van szó, és ez a
technológia igen összetett szakértelmeket, team munkát igényel. Ugyancsak lényeges
szempont, hogy a tagországok els perctl fogva ösztönöztek a racionalizálásra, hiszen
költséghatékonyan kell az adatokat elállítaniuk. Így nem csoda, hogy szinte minden
országban kialakultak azok a teljesítménymér központok, amelyek a nemzetközi méréseket
végzik, és ugyanerre a kapacitásra építve alakulnak ki számos országban a speciálisan nemzeti
adatfelvételek.
Az IEA és az OECD munkamegosztása a tanulói eredménymérésekben az idk folyamán
elfogadottá vált. Gyakran felmerül kérdés, hogy szükséges-e mind a két szervezet
vizsgálataiban résztvenni, s van-e munkamegosztás a két szervezet között. Az alábbiakban
felsorolom a vizsgálatok közötti f különbségeket és egyezéseket.
Különbségek
az IEA projektek gyakran olyan területeket is megcéloznak, amelyeken nincsenek
elzetes tapasztalatok (pl. a TIMSS-ben osztálytermi megfigyelésen alapuló videos
vizsgálat, az állampolgári nevelés eredményeinek mérése, a számítástechnika iskolai
hatásainak mérése).A PISA ezzel szemben általában olyan területeken kezdeményez
felméréseket, ahol már van kikísérletezett méréstechnológia.
A PISA felmérései kifejezetten oktatáspolitikai célokat, indikátorfejlesztést
szolgálnak. Ez nem jelenti azt, hogy a PISA vizsgálat nem termel új tudományos
eredményeket. Adatbázisai nyitottak és interneten rendelkezésre állnak a kutatók
számára. Az IEA Társaság projektjei talán inkább kutatási célúak, bár a TIMSS és a
PIRLS vizsgálat ugyanúgy alkalmas trendkövetésre mint a PISA. Az IEA
adatbázisokon copyright van, kevésbé nyilvánosak mint a PISA adatbázis.
A két szervezet intézményesült ciklikus felmérései ugyanarra a három kompetencia
területre vonatkoznak, ezek a matematika, a természettudományok és a szövegértés-
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szöveghasználat. Ugyanakkor a vizsgált populációk különböznek, nem azonos
korosztályokat mérnek.
Magyarország számára fontos, hogy míg a PISA tanulók zömmel középfokú iskolákba járnak,
addig a TIMSS-ben általános iskolai tanulók vesznek részt, a két mérés tehát kiegészíti
egymást. A PIRLS olvasásvizsgálat pedig a negyedik osztályosokat mérésére “szakosodott”,
mióta a PISA (2000-tl) méri a tizenévesek olvasási kompetenciáit.

A nemzetközi tudásszint-vizsgálatok eredményei és hatása
Az 50 éves nemzetközi együttmködés legfbb eredményei az oktatási eredmények
mérésének területén néhány pontban összefoglalva a következk:
Oktatáspolitikai eredmények
A nemzetközi eredményvizsgálatok, s különösen a PISA vizsgálatok néhány fbb,
oktatáspolitikai közhellyé vált megállapítását érdemes felidézni:
A széleskör hozzáférés biztosítása az oktatásban jelents gazdasági és társadalmi
elnyökkel jár.
A teljes népesség hosszantartó iskolázásának feltétele azonban a minségi oktatás
mindenkire kiterjed biztosítása, ami azt jelenti, hogy az iskolarendszernek képessé kell
válnia a társadalmi hátrányok mérséklésére, a tanulók speciális tanítási szükségleteinek
felismerésére és kielégítésére.
Az iskolai autonómia szükséges feltétele a tanulók szükségleteihez és a helyi
körülményekhez és célokhoz alkalmazkodó minségi oktatásnak. Finnország példája
bizonyítja, hogy ahol az iskolai autonómia feltételei megvannak, vagyis társadalmi
egyetértés alakult ki az iskolázás céljait tekintve, a pedagógusok alkalmasságához és
képzettségéhez nem fér kétség, az iskolák között nincsenek nagy minségi különbségek,
az iskola intézménye iránti bizalom ers, és az iskolarendszer képes mérsékelni a
társadalmi egyenltlenségeket.
Ugyanakkor csak a megfelel anyagi források, pedagógiai és igazgatási szakszerség és
kell társadalmi ellenrzés és nyilvánosság (bizalom) mellett van azh iskolai
autonómiának pozitív hatása az eredményességre. Sajnos Magyarország a negatív példa
arra, hogy az anyagi források bizonytalansága, az állami minségkontroll hiánya és a
korlátlan szabad iskolaválasztás a tanulók és az iskolák közötti különbségek példátlanul
magas növedkedéséhez vezethet.
Az iskola vezetési és pedagógiai légköre, a pedagógus személyi alkalmassága,
képzettsége, problémamegoldó képessége különleges jelentség a tanulás
eredményessége szempontjából. Ez különösen igaz a hátrányos helyzet tanulók esetében,
mivel a motíváló családi háttér híján elssorban az iskola képes felébreszteni az
élethosszig tartó tanuláshoz szükséges motívációkat a gyermekekben.
Eredményes reformokat csak társadalmi egyetértéssel, az oktatási kormányzás
irányváltásainak mérséklésével, hosszútávú stratégiával lehet elérni. Ezt bizonyítják a
skandináv példák és több angolszász példa is. Az OECD általában hangsúlyozza a
társadalmi partnerekkel való hiteles és konszenzusra törekv párbeszéd fontosságát, az
eredményadatok megersítik ezt a meggyzdést.
Módszertani eredmények
A nemzetközi oktatási eredménymérésekben rendelkezésre áll a világ kutató-fejleszt
kapacitása egy olyan területen, amelyen a mérés – a problémák összetettsége és a mérés
metodikai nehézsége miatt rendkívül költséges. A nemzetközi összehasonlítás kölcsönös
elnyei miatt a vállalkozó országok megosztják a fejlesztés terheit, s így lehetséges, hogy a
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kisebb és szegényebb országok is világszínvonalú metodikával végezzék el a saját maguk
számára szükséges oktatáspolitikai érdek vizsgálatokat.
További haszon, hogy a nemzetközi tudományos vállalkozások révén az oktatási
eredményesség mérésének új know-howja jött létre, ami folyamatosan fejldik, ehhez a
résztvev országok intézményeik révén többé-kevésbé hozzáférnek.
Ezek közül néhányat érdemes itt felsorolni:
Kikristályosodtak a tanulókra országosan reprezentatív mintavétel módszerei, illetve
szabványosították a nemzetközi eredménymérésekben a mintavételi procedurát, amit ma
már minden nemzetközi eredménymérésben használnak. Ez elsrend feltétele a
nemzetközi érvény következtetések levonásának, illetve a nemzetközi
összehasonlításnak. A mintavételi módszer szabványosítása mellett megegyeztek az
”elfogadható válaszarány” mértékében is, erre ma már vannak elfogadott küszöbök. A
felmért minta ”utógondozása” is kívánalom, vagyis a nem-válaszolásból, értelmetlen
adatokból, válaszhiányokból adódó aránykülönbségeket utólagos súlyozással állítják
helyre. Az adattisztítási normák szigorodtak. Mindez együttesen azt eredményezi, hogy a
felmérésben résztvev országok saját adatbázisaikat is többnyire a tisztított és súlyozott
nemzetközi adatbázisból kell, hogy visszakapják, ha önálló vagy másodlagos
adatfeldolgozást, adatelemzést terveznek.
Mérési standarddá vált az a gyakorlat, hogy az eredménymér eszközök (tesztek, attitd
kérdívek) készítését megelzi a mérés tárgyának (tudás, kompetencia, attitd)
többdimenziós specifikációja (tartalom, témák, kognitív mveletek, értéktartalmak), az ún.
mérési keret.
Szabvánnyá vált, hogy a feladatok fejlesztését megelzi a teszt-terv elkészítése. Ebben
rögzítik, hogy a mérési keretben meghatározott tartalmakra és mveletekre hány és milyen
nehézség, milyen típusú (pl. feleletválasztásos, nyílt vég, stb.) feladatot kell
szerkeszteni, ezeket hány tesztfüzetbe kell szétosztani, mekkora legyen az átfed közös
feladatok száma, mekkora legyen az egyes tesztfüzetek hossza (figyelembe véve a
rendelkezésre álló tesztelési idt).
A tesztstatisztikai módszerek közül általánossá vált az IRT (Item Response Theory) alapú
tesztkészítés, ami lehetvé teszi, hogy a statisztikailag megfelel minimális méret
tanulómintán is statisztikailag megfelel számú feladattal végezzék a felmérést (ersen
korlátozott tesztelési id mellett).
Szabvánnyá vált a feladatok és kérdések elzetes kipróbálása mellett az ún. tereppróba
elvégzése. Egy kisebb mintán elvégzik a teljes felmérést, és az eredmények statisztikai
elemzése, valamint a lebonyolítása tapasztalatai alapján véglegesítik a méreszközöket és
a felmérési procedúrát.
Kialakult a teljesítményskálák képzésének egységes módszere. A nemzetközi
eredménymérésekben ma szórásskálákat használnak, ahol az átlag egyezményesen 500
pont, egy szórás pedig 100 pont. Az átlagot a nemzetközi tanulói populációból számolják.
Hasonlóan számítják az attitdskálák pontértékeit, de ott az átlag 0 és a szórás 1, és
vannak pozitív és negatív értékek.
Az 1990-es évek végétl standarddá vált, hogy az adatbázisokat, a metaadatbázisokat
(adatszótárakat) és a vizsgálat teljes technikai leírását nyilvánosságra hozzák. Ezáltal az
adatbázisok világszerte kutathatóvá válnak. Nem ritkán több fájlformátumban is
rendelkezésre bocsátják az adatokat.
Az IEA és a PISA vizsgálatoknál újabban interaktív adatlekérdezésre, illetve elre
definiált táblázatok on-line lekérdezésére is lehetség van.
Adatnyilvánosság, az eredmények hozzáférhetsége
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Az információtechnológia fejldése és elterjedése tette lehetvé és az adatbázisok további
felhasználásának igénye kényszerítette ki azt a megoldást, hogy a tisztított és szerkesztett
adatbázist olyan kötelez adatproduktumnak tekintik, amely a résztvev országoknak és a
kutatói nyilvánosságnak rendelkezésére áll.
Az adatbázisok használatának természetesen feltétele az adatok elállításának és jelentésének
átláthatósága, ezért a technikai jelentés és az adatszótár (metaadatbázis) integráns része a
projekt dokumentációnak. A PISA ma is az egyetlen olyan vizsgálatsorozat, ahol a teljes
dokumentáció térítés nélkül hozzáférhet. A TIMSS és a PIRLS adatok korlátozottan bár, de
szintén nyilvánosak, és egyre több eszköz segíti az adatok interaktív lekérdezését,
csoportosítását, rendezését.

Az eredmények hasznosulása Magyarországon
Ersségek
A nemzetközi oktatáseredményességi programokban való részvételünk legnagyobb
eredménye az a felismerés, hogy a tantervek és a tankönyvek útján nem lehet az oktatási
rendszert szabályozni, s hogy az oktatás minségét az oktatási eredmények oldaláról is
meg kell nézni..
A PISA vizsgálat közvetlen hatásának tekinthet a tudás kompetenciaként való
értelmezésének elterjedése a köztudatban. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az ismeretekkel
hadakozó ideológiai háborút, ami a NAT körül zajlott, végre elcsendesítette a közös
aggodalom amiatt, hogy a diákok jelents része írásbeli ismeretek önálló elsajátítására
képtelen.
A nemzetközi mérések módszertani és oktatáspolitikai hozadékának tekinthet az 1980-as
évektl megjelen trendkövet Monitor vizsgálatok megjelenése, ami lehetvé tette, hogy
bizonyos rendszerességgel követni lehessen a szövegértési és matematikai tudásszínvonal,
és ezen túlmenen a területi és iskolai esélyegyenltlenségek alakulását. Ez a tudás az
elmúlt évtizedben a Jelentés a közoktatásról cím háromévente megjelen kiadvány révén
a tanügyigazgatás különböz szintjein dolgozó vezetk széles köréhez eljutott, és
tematizálta az oktatáspolitikában az eredményesség és az esélyegyenlség súlyosodó
problémáit.
Az érettségi vizsgarendszer átalakításában jelents szerepet játszott az a mérési és
feladatfejlesztési tapasztalat, amit a nemzetközi eredménymérések újabb hullámai (a
szövegértés, a természettudományok és a matematika területén az IEA és PISA
felmérések, az esszéértékelés területén a IEA Fogalmazásvizsgálat közvetített.
Jelents oktatáspolitikai sikere a nemzetközi eredménymérési gyakorlatnak, hogy
intézményesült az Országos Kompetenciamérés, ami most már minden iskola számára
lehetvé teszi a szembesülést saját eredményeivel – országos és helyi mércékhez mérve.
Ez az egyetlen út ahhoz, hogy – intézményes szakmai felügyelet híján – legyen legalább
valamilyen küls visszajelzés arról, hogy hogyan teljesíti az iskola vállalt feladatát.
Gyengeségek
A nemzetközi oktatáseredményességi mérésekben való részvételünk egyik gyengéje, hogy
viszonylag kevés befolyást gyakorolt az empirikus pedagógiai kutatások és szakértelem
fejldésére. Ezen a téren nagyon sok tennivaló van, különösen a publikációk számának
növelése és az adatok másodelemzése terén. Ennek csak egyik oka a pénzhiány. A jelenlegi
ráfordításnak körülbelül a másfél-kétszerese kellene ahhoz, hogy a projektek ebben az
értelemben kellen hasznosuljanak. Emellett szk az a kutatói kör, amelyik egyáltalán képes
adatokkal bánni. S mivel a többváltozós elemzések maguk is fejldnek a méréstechnológia
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fejldésével, ennek a szk körnek a “naprakészsége” sem biztosítható. Így többnyire külföldi
publikációkra kell támaszkodnunk a saját eredményeink elemzésére vonatkozóan is.
A projektek “tudástermel képességének” gyöngesége természetesen azt eredményezi, hogy a
kutatási eredmények nem úgy befolyásolják az oktatáspolitikát, ahogyan kellene. A
nemzetközi kutatási eredményekbl kevés, az önálló elemzésekbl még kevesebb információ
jut el az oktatáspolitikusokhoz, akiknek a fogadókészsége amúgysem elég jó. Sem az igény,
sem a kínálat oldaláról nem jelenik meg a tudományos információknak az a megfelel
mélység és rendszerezettség halmaza, amelyre intézkedéseket építeni lehetne, s fleg ezek
hatását mérni, mellékhatásait csökkenteni lehetne a célok feladása nélkül.

A nemzetközi oktatási felmérések szervezeti és költségvetési keretei
Magyarországon
Az Értékelési Központ
Az els hazai IEA vizsgálatot (a Hattantárgy keretében folytatott szövegértés, matematika,
természettudomány és angol idegen nyelv vizsgálatot) még az Országos Pedagógiai Intézet
Didaktika Tanszéke égisze alatt szervezték, amelynek vezetje Kiss Árpád kezdeményezte az
intézet csatlakozását az IEA Társasághoz 1969-ben. A nemzetközi tanulói eredménymérések
gazdája az az Országos Pedagógiai Intézet átszervezése után a Didaktikai Tanszékbl alakult
Értékelési Központ lett. Az Értékelési Központ azután mint funkcionális egység a 90-es évek
elején az Országos Közoktatási Intézet, késbb a Kiss Árpád Pedagógiai Szolgáltató Központ,
ezután a Sulinova Kht., s jelenleg az Oktatási Hivatal alá rendelve látta-látja el a hazai
koordinációs feladatokat, s végezte – végzi ma is – a nemzetközi és hazai tanulói
teljesítménymérések tervezését, bonyolítását, adatfeldolgozását. Az Értékelési Központot
1994-ig Báthory Zoltán, ezt követen Vári Péter vezette. Jelenlegi vezetje, egyúttal az IEA
TIMSS és PIRLS vizsgálatok vezetje Balázsi Ildikó.
Az Értékelési Központ honlapja segítséget nyújt a nemzetközi és a hazai vizsgálatokban való
tájékozódáshoz az alábbi címen: http://www.kompetenciameres.hu.
Az OKM Statisztikai Osztálya és a Közoktatási Információs Iroda
A tanulók tudásszint vizsgálatai az oktatási eredményvizsgálatok egészének kontextusában
értelmezhetk. Noha a tanulmánynak nem tárgya a magyar oktatásstatisztikai rendszer
ismertetése, legalább két vonatkozásban szólnunk kell azokról a szervezetekrl, amelyek
biztosítják a felmérések szakszer mintavételi hátterét.
Az évenkénti iskolai statisztikai adatgyjtésbl és a közoktatási információs rendszerbl
(KIR) keletkeznek azok az információk, amelyek alapján rétegzett reprezentatív véletlen
mintát lehet választani. Az Oktatási Hivatal részeként mköd Közoktatási Információs Iroda
gondoskodik az iskolalisták karbantartásáról, az iskolák átalakulásának nyomonkövetésérl.
Az OKM Statisztikai Osztálya pedig gyjti azokat az iskolai alapadatokat, amelyek alapján az
iskolák rétegekbe sorolhatók, illetve rendezhetk.
Az OKM Statisztikai Osztálya egyébként hivatalos adatszolgáltatója az UNESCO, az OECD
és az Eurostat közös oktatási adatgyjtésének (UOE). Ez utóbbi adatforrás egyike azoknak,
amelyeket – a PISA, illetve a TIMSS adatforrásokhoz hasonlóan – az Oktatási Rendszerek
Indikátor Programja (Indicators on Education Systems – INES) felhasznál Education at a
Glance cím éves jelentéséhez.
Oktatáskutató és Fejleszt Intézet (OFI)
A korábbi Országos Közoktatási Intézet és a Felsoktatási Kutatóintézet összevonásából
keletkezett OFI a gazdája az OECD Tanárfelmérésének (Teaching and Learning International
Survey), amei az OECD oktatáseredményességi monitoring rendszerének fejlesztés alatt álló
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új eleme. Ugyanezen intézet adja ki (legalábbis 2006-ig) a Jelenés a Közoktatásról cím
elemz kiadványt, amelyik széles körben terjesztette a nemzetközi mérések eredményeit –
mégpedig oktatáspolitikai kontextusban.
Az Oktatáskutató és Fejleszt Intézet intézet végzi továbbá – az OKM megbízásából – az
OECD Tanárvizsgálatot (TALIS).
Költségvetési keretek
Az alábbiakban megkísérelem a nemzetközi projektek éves hazai költségének becslését.
Hangsúlyoznom kell, hogy durva becslésrl van szó, mert a háttérintézményeknek az egyes
projektekre es mködési költségébe nem számítottam bele az intézmény általános fenntartási
kiadásait, csupán a projektekre es feltételezett és becsült bérköltséget. Vagyis nagyon
konzervatív becslésrl van szó. Nem számítottam be továbbá a publikációs és disszeminációs
kiadásokat, amelyekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésemre adatok. Ezeket a
projektciklus költségeinek kellene tartalmaznia, de az eddigiek tapasztalatok alapján
legfeljebb az els kutatási jelentést vagy még azt sem fedezik a projekt költségvetések. Csak a
jelenleg is futó projektek költségbecsléseit gyjtöttem össze, ezekre vonatkozóan vannak
hozzávetleges adatok. Ezek a következk:
PISA
TIMSS
PIRLS
TALIS
UOE adatgyjtés – INES projekt
A fenti projektekrl a Függelékben egy-egy információs lap tájékoztat.
A nemzetközi projekteknek van egy nemzetközi és egy hazai költségtényezje. Az OECD
összes projektje után fizetünk nemzetközi hozzájárulást (PISA, TALIS, INES). Az IEA
projektek (TIMSS, PIRLS) nemzetközi költségeinek Magyarországra es részét
elgondolkodtató módon jelenleg is a Világbank fizeti. Az UOE adatgyjtés (amelynek kiözös
gazdája az OECD és az Eurostat) valójában tagállami kötelezettség lesz, ennek ellenére
hozzászámítottam az INES nemzetközi hozzájárulás költségét, abból a megfontolásból, hogy
a visszanyert indikátorokat egyedül az OECD-nek köszönhetjük, s a módszertani segítséget is
onnan kapjuk.
A hazai költségeknek két komponense van. Az egyik az állandó mködési költség, ami a
PISA, a TIMSS és a PIRLS projektek esetében az Értékelési Központban dolgozók
bérköltségének kb. a fele, a Statisztikai Osztály kb. 3 dolgozójának és az Oktatáskutató és
Fejleszt Intézetben a TALIS projektkoordinátornak a bérköltsége. Az adatgyjtések költsége
a felmérési ciklus egészére számított dologi kiadás, ami tartalmazza a fordítási, nyomtatási,
postázási, felmérbiztosi, adatrögzítési, stb. költségeket. Az érdemi adatjavítás, az
adatfeldolgozás, az adatbázis szerkesztés és a szervezés költségei az adatgyjt központok
bérköltségében foglaltatik. Mivel az egyes projektciklusokban a dologi költségek eloszlása
nem egyforma (a felmérés évében a legnagyobb) a projektciklus teljes költségébl éves
átlagot számítottam. A becsült költségeket (2007-es áron) a 2. táblázat mutatja be.
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1. táblázat Magyarország részvétele az IEA és az OECD által szervezett nemzetközi
tanulói eredménymérésekben
A projekt neve
IEA Hattantárgy tanulmány
(olvasás, matematika,
természettudomány, angol
idegen nyelv
Második IEA matematika
vizsgálat (SIMS)
Második IEA
természettudományi
vizsgálat (SISS)
Nemzetközi
Fogalmazásvizsgálat
Számítástechnika az
oktatásban (COMPED)
Második IEA
olvasásvizsgálat
Harmadik matematikai és
természettudományi
vizsgálat (TIMSS)
Második számítástechnika az
iskolában vizsgálat (SITES)
TIMSS els ismétlés
(TIMSS-R)
PISA 2000
IEA Olvasásvizsgálat
(PIRLS-1)
PISA 2003
PISA 2006
PIRLS 2006
TIMSS 2007

Az adatgyjtés éve
1970-71

Projektvezet
Báthory Zoltán, Kádárné
Fülöp Judit

1980-81

Hábermann Gusztáv

1983-84

Báthory Zoltán, Vári Péter

1985

Kádárné Fülöp Judit

1989-1992

Vári Péter

1991
1995

Lánczi András, Kádárné
Fülöp Judit, Vári Péter
Vári Péter

1999

Vári Péter

1999

Vári Péter

2000
2001

Vári Péter
Vári Péter

2003
2006
2006
2007

Vári Péter
Balázsi Ildikó
Balázsi Ildikó
Balázsi Ildikó
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2. táblázat A nemzetközi oktatási méréses projektek átlagos éves költsége
A projektre jutó éves mködési költség (millió
Ft)
Projektirányító

A projekt neve

Magyar
Részvételi
projektgazda kötelezettség

Adatgyjtés
évei

3 évenkénti

OH-Értékelési
Központ

önkéntes

nemzetközi
hozzájárulás
évente*

mködési
költség

2000, 2003,
2006

17

20

dologi
költség
éves
átlaga
18

önkéntes, EU
által
támogatott
önkéntes

Els
adatgyjtés:
2007/2008
1995, 1999,
2003, 2007

8,1**

6

8,1

22,2

0***

6

17

22

önkéntes

2001, 2006

0***

6

8,2

13,2

EU rendelet /
OSAP

1995-tl,
egyes adatok
2005-tl

3,2

6****

n.a.*****

9,2

Rendszertelen

önkéntes, EU
által
támogatott

2008

A nemzetközi
költséghez az
EU
hozzájárul

nem
ismeretes

tervezett

önkéntes, EU
által
támogatott

2009/2010

Gyakorisága

OECD

PISA (Programme for International
Student Assessment)

OECD

Tanárvizsgálat (Teaching and Learning
International Survey – TALIS)

3 vagy 4
évenkénti

OFI

IEA

IEA Matematika és
Természettudományi vizsgálat (Trends
in International Mathematics and
Science Study) (TIMSS)
4 osztályos olvasásfelmérés (Progress
in International Reading Study PIRLS)
UOE kérdív
(UNESCO/OECD/Eurostat közös
adatgyjtése)

4 évenkénti

OH–
Értékelési
Központ

5 évenkénti

OH–
Értékelési
Központ
OKM

IEA
Eurostat,
OECD
IEA

Állampolgári nevelés eredményei

EU

Idegen nyelvi kompetenciák

évente

*265 Ft-os Euro árfolyamon számolva
**Az els ciklusban a nemzetközi költséghez az EU Bizottság 52000 Euróval járul hozzá (=kb. 13,8 mFt)
***Egyelre a Világbank fizeti
****A meglév adatforrásokból másodlagos adatfeldolgozással elállított adatok hozzávetleges bérköltsége
*****Az adatalapul szolgáló KIR-STAT adatgyjtést az Educatio Kht. 40 millió Ft-ért végezte el 2006-ban.
******A nemzetközi költséget az EU költségvetésbl fedezik
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1. sz. Függelék
Nemzetközi oktatási adatgyjtések, amelyekben Magyarország jelenleg résztvesz
Verzió: 2007_aug

Eurostat

Leírás

Jellege
Jogalap
Célpopuláció
Résztvev
országok
Lehetséges
bontások

Ciklusok

UNESCO/OECD/Eurostat adatgyjtés (UOE)
Az UOE adatgyjtés az UNESCO, az OECD és az Eurostat közös adatgyjtése
az iskolarendszer fbb jellemzirl:
a tanulónépesség létszámának alakulásáról oktatási szintenként (az
óvodától a felsoktatásig) és programtípusonként (általános képzés,
szakképzés),
az osztálylétszámok alakulásáról (ISCED 1-2 szint),
az új belépk és a végzettek létszámának alakulásáról (programszintek és
programtípusok, valamint ágazatok szerint), a pedagógus létszám
alakulásáról (oktatási szintenként),
a végzettek létszámának alakulásáról (programszintek és programtípusok,
valamint ágazatok szerint),
a pedagógus létszám alakulásáról (oktatási szintenként),
az oktatási kiadásokról költségforrás (állami, állam által támogatott
magán, magán) és a ráfodítás célja (oktatás, kiegészít és diákszociális
szolgáltatások) és típusa (bér, egyéb mködési költség, beruházás)
szerint, valamint
a külföldi hallgatókról a felsoktatásban származási ország szerint
2005-tl az oktatási programok részletes ISCED besorolásáról és az egyes
programokban tanulók létszámáról.
Másodlagos adatgyjtés, a tagállamok saját oktatásstatisztikai
adatgyjtéseikbl, illetve regisztereikbl szolgáltatnak adatot.
EU rendelet, amely jelenleg a komitológiai szakaszban van. Hivatkozási szám:
st11407/07
A teljes iskolarendszer, a formális képzés résztvevi: tanulók, tanárok,
osztályok, szolgáltatók típusa (állami/magán), finanszírozók az óvodától a
felsoktatásig.
EU-27, EEA, OECD országok, Dél-kelet Európai országok, más OECD
partnerországok (kb. 50 állam)
- Oktatási program szintje és típusa ISCED 97 kategóriák szerint, nem és
életkor, állami és magán szektor, stb. Csak országos szint adatok.
Évenkénti, a kérdíveket általában áprilisban küldik ki, az adatgyjtés kb.
novemberben zárul le. Az indikátorok ellenrzése a következ év márciusa, a
szövegellenrzés május közepéig tart. A kiadvány (Education at a Glance)
szeptember közepén jelenik meg. Az átfutási id tehát valamivel több mint egy
év. A kiadvány ennek megfelelen a létszámok tekintetében 2, a pénzügyi
adatok tekintetében 3 évvel korábbi adatokat tartalmaz. (Pl. az EAG 2007 az
oktatási rendszerrl 2005-ös, a finanszírozásrl 2004-es adatokat tartalmaz.)
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Idsorok

Legközelebbi
adatfrissítés

Kulcsindikátorok

Eszközök:

F publikációk:

Adatbázisok:

Kontakt
személyek:

Egyéb
információk

A legkorábbi Magyarország számára is összehasonlítható adatok 1994-tl
Az ISCED 97-es programbesorolásokat érvényesít alapindikátorok 1998-tól.
2007. szeptember 18-án jelenik meg az Education at a Glance 2007. évi
kiadása. Egyidejleg közzéteszik a publikáció letölthet táblázatait és
magyarázó információit. A kiadvány 2005-ös oktatási adatokat és a 2004.
naptári evre vonatkozó pénzügyi adatokat tartalmazza, ezek az Eurostat
honlapján is hozzáférhetk.
Oktatási kiadások (köz- és magánkiadások)
Tanárok (száma, kora, nk aránya, létszáma, aránya állami és magániskolákban,
tanuló/pedagógus arány)
Tanulók/hallgatók (életkor, oktatási szint, programtípus, tanulmányi terület
szerint, részvételi arányok)
Új belépk
Végzettek
Osztálylétszám
Speciális metaadatok: Oktatási programok leírása (2002-tl), oktatási kiadások
metaadatai (2003)
A kérdív hozzáférhet az alábbi honlapon:
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/edtcs/library?l=/public/unesco_collect
ion
Education at a Glance, OECD Paris. Legközelebbi kiadás: 2007. szeptember
18.
http://www.oecd.org/document/52/0,3343,en_2649_34515_37328564_1_1_1_1
,00.html
Key Data on Education in Europe, utolsó kiadás 2005, 3 évente jelenik meg.
http://www.eurydice.org/Doc_intermediaires/indicators/en/frameset_key_data.h
tml
További EU oktatási kiadványok az interneten:
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/edtcs/library?l=/public/publications
On-line adathozzáférés (elre definiált táblák):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=po
rtal&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/edtr/educ/educ_isced97
&language=en&product=EU_MASTER_education_training&root=EU_MAST
ER_education_training&scrollto=168
Eurostat, unit D5: Jean Louis Mercy,
EU DG Education and Culture, Unit A-6: Richard Deiss,
OECD: Michael Davidson Michael.Davidson@OECD.org.
OKM: Kozma-Lukács Judit Judit.Kozma@okm.gov.hu, Limbacher László
László.Limbacher@okm.gov.hu,
Kádárné Fülöp Judit Judit.Kádár-Fülöp@okm.gov.hu
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34515_1_1_1_1_1,00.html
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat
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OECD

A vizsgálat célja

Leírás

PISA (Programme for International Student Assessment)
A PISA az oktatáspolitika orientálását szolgáló vizsgálatsorozat. Célja, hogy a
tanulás eredményességének (a tanulói kompetenciák, attitdök és a tanulók
saját tudásról alkotott önképe) szemszögébl vizsgálja a résztvev országok
oktatáspolitikájának hatékonyságát rendszer szinten és az iskola szintjén. Célja
továbbá, hogy felhívja a figyelmet az egyes országok oktatáspolitikai
ersségeire és gyengeségeire, bemutassa a jó gyakorlatokat, orientálja az
oktatáspolitikák alakítását, és elterjessze a (hiteles) tényeken alapuló
oktatáspolitikai kultúrát.
A PISA elnevezés nemzetközi tanulói kompetenciavizsgálat – elssorban az
OECD országokra szabva – a 15 éves tanulók olvasás-szövegértésiszöveghasználati képességét (reading literacy), matematikai eszköztudását
(mathematical literacy) és természettudományi alapmveltségét (science
literacy) méri. 2000 óta hároméves ciklusokban történik az adatfelvétel, minden
ciklusban mindhárom fajta kompetenciát mérik, de egyet súlyponti területként
kezelnek. A 2000. évi felmérés súlypontja az olvasás-szövegértés, a 2003-as
felmérés súlypontja a matematikai eszköztudás felmérés, a 2006-os felmérés
súlypontja a természettudományi alapmveltség felmérése volt. A teljes ciklus
9 évente ismétldik, a 2009-es felmérés súlypontja ismét az olvasás-szövegértés
lesz. A tesztek kifejezetten az iskolában szerezhet tudás hasznosításának
képességét mérik (részben a mindennapi életben, részben az élethosszig tartó
tanulás szempontjából).
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32235918_1_1_1_1_1,00.ht
ml
A “kompetencia” PISA-beli definíciójának megfelelen a képességszint mellett
mérik a tanulók tanulási attitdjeit az adott tárgy vonatkozásában, saját
tudásukról és tanulásukról alkotott fogalmaikat, tanulási szokásaikat. V.ö. A
tanulás eredményességét mér tesztek és kérdívek mellett kérdívekkel
vizsgálják a tanulók szocio-kulturális hátterének jellemzit, (anya)nyelvi
hátterét, az iskolai és a tanítási légkör percipiált jellemzit.
Az iskola társadalmi környezetének, a tanulóközösség iskolai magatartásának, a
pedagógusok hozzáállásának jellemzit az iskolaigazgató percepciója alapján is
felmérik az igazgatói kérdív segítségével.
Tesztek. A tanulók kompetenciáit standardizált tesztek segítségével mérik. Az
elvárt tudás struktúráját reprezentáló mérési referenciakeret alapján teszt-terv
készül (ami meghatározza a feladatok jellegét, mennyiségét, arányát, a tesztek
bels arányait, a válaszadás módját, a feladatok nehézségi szintjét, témáit, stb.).
A teszt-terv alapján fejlesztett feladathalmazból ekvivalens tesztek készülnek,
amelyeket a tanulók arányos almintái oldanak meg. A teljesítményeket az
OECD átlaghoz viszonyítva skálázzák. Mivel a feladatok bemérése IRT (Item
response theory) technikával történik, az egyes feladatok megoldási szintje
általános kompetencia szintet valószínsít.
Tanulói kérdívek. Kérdíves felméréssel vizsgálják a tanulók tanulási
szokásait, saját tanulásukról való tudásukat, tantárgyi attitdjeit, az iskolához
való viszonyukat. Az ezekbl képzett standardizált skálák eredményei
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ugyancsak eredményváltozóknak tekinthetk.
Tanulói háttérkérdívek segítségével vizsgálják a tanulók szocio-kulturális
státuszát, beleértve az otthoni nyelvi hátteret és a migráns státuszt.
Iskolai kérdívvel vizsgálják az iskolavezetés módszereit, a tanítás légkörét, az
iskola erforrásokkal való ellátottságát, az iskolavezetés autonómiáját, a
korlátozó tényezket.
A kérdések alapján az iskolára jellemz skálákat alakítanak ki a tanulás
eszközellátottságáról, a tanítási légkörrl, a beiskolázottak szocio-kulturális
jellemzirl, stb.
Az adatgyjtés
típusa
Jogalap, részvételi
feltételek
Célcsoport

Résztvev
országok

A minta nagysága,
jellege

Gyakori bontások

Ciklusok
Idsor
Legközelebbi
adatfrissítés:
Kulcsváltozók

Tanulókra reprezentatív mintavételes felmérés
Az OECD decentralizált projektje, önálló költségvetéssel, a tagállamok
önkéntes hozzájárulásaiból mködik. A tagdíj 2007-tl évente kb. 61000 Euro.
A hazai állandó mködési költség évi kb. 20 millió Ft. Egy-egy projekt (küls,
dologi) költsége ciklusonként kb. 54 millió Ft. (Költség összesen: 55 mFt/év.)
A felmérés naptári éve január 1-én 15-dik életévüket betöltött tanulók vesznek
részt a felmérésben. Magyarországon 90 % feletti arányban középfokú iskolák
9. és 10. évfolyamában tanulókról van szó, de kis százalékban általános iskolai
tanulók is tartoznak a célcsoporthoz.
2006-ban: Argentina, Ausztrália, Ausztria, Azerbaidzsán, Belgium, Brazilia,
Bulgária, Kanada, Chile, Kolumbia, Horvátország, Csehország, Dánia,
Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Hong
Kong-China, Magyarország, Izland, Indonézia, Írország, Izrael, Olaszország,
Japán, Jordánia, Korea, Kirgzisztán, Lettország, Litvánia, Luxemburg, MakaoChina, Mexikó, Hollandia, Új Zéland, Norvégia, Lengyelország, Portugália,
Qatar, Románia, Oroszország, Szerbia és Montenegro, Szlovénia,
Spanyolország, Svédország, Svájc, Kína-Taipei, Thaiföld, Tunézia,
Törökország, UK-Anglia, Skócia, USA, Uruguay.
Országonként legalább 200 iskolából kb 5000 15 éves tanuló.
Két lépcss, rétegzett reprezentatív pps véletlen minta: az els lépcsben
iskolákat, a második lépcsben tanulókat választanak. A mérési keret a
programtípusok szerinti iskolalista rétegenként, a célcsoporthoz tartozó tanulók
csökken létszáma szerint. Ebbl választanak rétegenként megfelel számú
iskolát, az iskolán belül véletlen választás alapján kb. 35 tanulót.
Rétegképz szempont nálunk: programtípus
Kompetencia szintek: 1-es szint vagy az alatt: funkcionális analfabétizmus,; 3as szint vagy afölött: önálló tanulásra (LLL) képes szint
Programtípus: (általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola)
Szociokulturális háttér: (ISEI mutató)
Nem
2000, 2003, 2006, 2009, ...
2000, 2003, 2006
2007 december (a 2006-os felmérésbl)
Szövegértés, matematikai, természettudományi eszköztudás eredmények. 2003ban problémamegoldó képesség eredmények is. Tanulási szokások, tanulási
motíváció. Háttérváltozók: szocio-kulturális háttér, anyanyelv, programtípus,
tanítási és iskolai változók.
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Eszközök

A tesztekbl mintafeladatok hozzáférhetk a http://pisa-sq.acer.edu.au/
honlapon. A kérdívek teljes egészében hozzáférhetk a
http://pisaweb.acer.edu.au/oecd/oecd_pisa_data.html honlapon.
Valamennyi PISA publikáció hozzáférhet és letölthet a következ honlapról:
http://www.pisa.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32236130_1_1_1_1_1,0
0.html
A publikációk az adatgyjtések szerint vannak rendszerezve. Az els “Jelentés”
típusú összegzéseken túl tematikus tanulmányok születtek az adatok további
elemzésébl. Ezek mellett megtalálhatók a mérési referencia keretek,
mintafeladatok, valamennyi felmérés technikai jelentése, az adatbázisok
használatához szükséges adatszótárak.

Publikációk
Általános ismertet PISA brossúra:
http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/51/27/37474503.pdf
Magyar nyelv publikációk:
PISA vizsgálat 2000. Szerk. Vári Péter. Mszaki Könyvkiadó 2003.
A további magyar nyelv publikációk megtalálhatók a
http://www.kompetenciameres.info/ honlapon.
További forrás a PISA publikációkhoz az Új Pedagógiai Szemle honlapja:
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=2007-06
Adatbázisok

Kérdívek és
referenciakeretek

Módosulnak-e a
tesztek és a
kérdívek?
Magyar kivitelez
Kontakt
személyek:

Egyéb
információk

Adatbázisok és on-line lekérdezések:
http://pisaweb.acer.edu.au/oecd/oecd_pisa_data.html
A referenciakeretek és mintafeladatok az OECD PISA publikációk között
találhatók.
A kérdíveket http://pisaweb.acer.edu.au/oecd/oecd_pisa_data.html honlapon
felmérésenként a Database/Interactive data selection kategória alatt lehet
megtalálni.
A magyar nyelv példafeladatok letölthetk a
http://www.kompetenciameres.info/ weboldalról.
-A teszteket és a kérdíveket minden ciklusban felújítják, de a trendkövetéshez
szükséges kulcsváltozókhoz azonos feladatokat és kérdéseket (skálákat)
használnak.
Oktatási Hivatal Értékelési Központ. Kontakt személy: Balázsi Ildikó
OECD: Andreas Schleicher, Andreas.Schleicher@oecd.org.
Magyar képvisel: Csapó Ben egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem,
Pedagógia Tanszék csapo@edpsy.u-szeged.hu.
Magyar projektvezet: Balázsi Ildikó, Oktatási Hivatal
Ildiko.Balazsi@sulinova.hu
http://www.pisa.oecd.org
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OECD

Leírás

Eszközök

Jogalap, részvételi
feltételek

Célcsoport

OECD Tanárfelmérés
TALIS (Teaching and Learning International Survey)
A TALIS elnevezés OECD tanárvizsgálat ciklikusra tervezett vizsgálat a
tanárokról. Els ciklusában az ISCED 2 szinten tanító tanárokról (nálunk:
általános iskola fels tagozat) készül adatgyjtés a következ, oktatáspolitikát
orientáló témakörökben:
Milyen a tanári munka értékelése az iskolákban, mik az értékelés formái
(küls, bels), szempontjai, következményei, hatása a tanár további
mködésére ?
Hogyan befolyásolják a különféle pedagógus értékelési formák a tanítás
gyakorlatát és a pedagógiai elképzeléseket?
Milyen hatása van az iskolai szint beiskolázási politikának és vezetési
gyakorlatnak a tanulási környezetre, illetve a tanárok munkájára?
Melyek a hatékony iskolavezetési módszerek az irányítási hatáskörök és
felelsségek decentralizálásának körülményei között?
Mennyiben hatnak az iskolavezetési módszerek újabb trendjei a tanárok
munkájára és az iskolarendszer eredményességére?
Milyen jellemz országprofilok vannak a tanítás gyakorlata, a tanítási
tevékenységek, pedagógiai elképzelések és attitdök vonatkozásában, s
ezek mennyire függnek össze a tanárok háttérjellemzivel?
Mennyire elégedettek a pedagógusok munkakörülményeikkel,
hivatásukkal?
Milyen képzési, továbbképzési formák szokásosak, milyen
rendszerességgel vesznek részt ezen a pedagógusok ? stb.
Tanári kérdív a pedagógus tanítási-nevelési elképzeléseirl, gyakorlatáról, a
munka számonkérésének gyakoriságáról, rendszerességérl, a teljesítmény
értékelésének módjáról, szempontjairól, következményeirl, a szakmai
továbbképzés, önfejlesztés módszereirl, mennyiségérl, megfelel voltáról, az
iskolavezetés jellemzirl.
Igazgatói kérdív a pedagógusok értékelésének gyakorlatáról, szempontjairól,
az értékelést végz szervezetrl, az értékelés következményeirl, az
iskolavezetési módszerekrl és elképzelésekrl, az iskola erforrásairól és a
beiskolázottak szocio-kulturális hátterérl, a tanítás eredményességét gátló
tényezkrl.
Az OECD decentralizált projektje, önálló költségvetéssel, a tagállamok
önkéntes hozzájárulásaiból mködik. A tagdíj 2005-tl 2008-ig összesen 92
000 Euro. A hazai állandó mködési költség évi kb. 20 millió Ft. Egy-egy
ciklus (küls, dologi) költsége 3 éves ciklusonként kb. 24 millió Ft. (Éves
költségátalány (összesen: kb. 22 mFt/év.) Az elkötelezdés egy-egy ciklusra
szól. A jelenlegi (els) ciklus nemzetközi hozzájárulásának egy részé az EU DG
EAC-nál meg lehetett pályázni, mivel az EU indikátorfejleszt programjában
szerepel a pedagógusok szakmai fejldése téma, amelyhez adatforrásként a
TALIS adatbázist kívánják használni. A következ ciklus elkészítése
várhatóan 2008-ban megkezddik, ekkor kell nyilatkozni a részvételrl abban a
ciklusban.
Az ISCED 2 szinten (alsó középfok, nálunk az általános iskola fels tagozata)
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tanító tanárok minden olyan iskolában, ahol ISCED 2 szint oktatás folyik.
Tekintettel a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokra, ahol az 5-8. évfolyam
ugyancsak ebbe a kategóriába esik, nálunk a felmérés célcsoportjába
beletartoznak a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumba tartozó tanárok közül
azok, akik az 5, 6, 7, 8. osztályban tanítanak.
Ausztrália, Ausztria, Belgium (flamand), Brazilia, Czech Köztársaság, Dánia,
Észtország, Hollandia, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Malajzia,
Málta, Izland, Írország, Korea, Mexikó, Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország.
Szokásos, hogy az els ciklus eszközeivel a késbb csatlakozó országok
elvégzik a felmérést ugyanazon a populáción, így végeredményben az
összehasonlítható országok köre már az els ciklusban is valószínleg
szélesebb lesz, mint a fenti kör.
Tanárokra reprezentatív rétegzett minta : kb 200 iskolából iskolánként 15 tanár.
Effektív minta: legalább 1500 f (a lemorzsolódások után).
Két lépcss, rétegzett pps véletlen minta: az els lépcsben iskolákat, a
második lépcsben tanulókat választanak. A mérési keret a programtípusok
szerinti iskolalista a célcsoporthoz tartozó tanulók csökken létszáma szerint.
Ebbl választanak megfelel számú iskolát, az iskolán belül véletlen választás
alapján kb. 15 tanárt.
Területi, város-falu, tanítási gyakorlat, standard skálák metszetei szerinti
bontások (pl. alsó és fels negyed az adott skálán).
2008-tól kb. 3-4 évente
--- még nem lesz
2009 szeptember
Az iskolavezetés jellemzi; a tanári gyakorlat jellemzi, az iskola munkahelyi
légköre, oktatási-nevelési koncepciók, elképzelések, pedagógus képzettsége,
szakmai továbbképzés gyakorisága, módszerei, a pedagógiai teljesítmény
számonkérésének módszerei, gyakorisága, az iskola szocio-kulturális jellemzi.
A “Jelentés” típusú, az els eredményeket közl kötet 2009-re várható. A
magyar adatokat elemz nemzeti jelentés, – a finanszírozási lehetségektl
függen –a nemzetközi jelentéssel egyidejleg, vagy azt követen jelenhet meg.
Az els eredményeket közl jelentéssel egyidben a nemzetközi adatbázis
nyilvánossá válik és kutatható.
Oktatáskutató és Fejleszt Intézet. Projektvezet : Sági Matild.
OECD: Ben Jensen Ben.Jensen@oecd.org, Michael Davidson
Michael.Davidson@oecd.org.
Magyar képvisel az igazgatótanácsban: Kádárné Fülöp Judit
Judit.Kadar@oecd.org
Magyar projektvezet: Sági Matild sagim@oki.hu
http://www.oecd.org/document/0/0,3343,en_2649_34859095_38052160_1_1_1
_1,00.html

23/28

Kádárné Fülöp Judit: KadarGyorgyne_Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele .doc

IEA

Leírás

Célcsoportok

Résztvev
országok

Minta nagysága,
jellege

IEA Nemzetközi Matematikai és Természettudományi Vizsgálat
Trends in International Mathematics and Science Study
(TIMSS 1995, 1999, 2003, 2007)
Az IEA Nemzetközi Matematikai és Természettudományi Vizsgálata 40 éves
múltra tekinthet vissza. Az els 1964-es matematika felméréssel kezddött az
IEA társaság nemzetközi eredménymér tevékenysége. Magyarország elször
1970-ben vett részt az IEA által szervezett matematikai és természettudományi
felmérésben (4-dik, 8-dik, 12-dik évfolyamos tanulómintákkal) az ún.
Hattantárgy tanulmány keretében. Az idk folyamán a vizsgálatok metodikája
sokat fejldött, a TIMSS elnevezés eredetileg a harmadik 1995-ös
természettudományi és matematikai vizsgálat elnevezése volt. Azóta Trends in
International Mathematics and Science Study elnevezéssel négyéves ciklusokban
ismétldik a vizsgálat, a trendeket 1995-tl követik.
A matematika vizsgálatban a tanulók tudását – a résztvev országok tantervi
szakértinek megegyezése alapján – öt tartalmi területen (számok, algebra,
mérés, geometria, adatok) és három kognitív szinten (tények ismerete, ismeretek
alkalmazása, matematikai gondolkodás) vizsgálják.
A természettudományi vizsgálat tartalmi területei a következk: élettudományok,
kémia, fizika, földrajz, környezettudomány.
A feladatok kisebb része feleletválasztásos, nagyobb része nyílt vég, összesen
egy-egy felmérésben – s két nagy területen és a két évfolyam számára mintegy
700 feladatot használnak fel, amelybl évfolyamonként 10-12 ekvivalens tesztet
állítanak össze. Így egy-egy tanuló munkaideje nem több mint két óra, mégis, a
tesztfejlesztési technológia lehetvé teszi, hogy különböz feladatokon egyforma
pontossággal mérjék a tanulók tudását.
A TIMSS és a PISA vizsgálatok között lényeges különbség, hogy a TIMSS
vizsgálatok inkább az iskolai (tantervi) tudást, a PISA inkább az iskolában (és
egyebütt) szerzett tudás hétköznapi és gyakorlati helyzetekben való használatát
méri. A másik lényeges különbség, hogy a TIMSS iskolai évfolyamokat vizsgál,
míg a PISA egy korosztályt (a 15 éveseket) méri.
A TIMSS vizsgálatok célcsoportjai iskolai évfolyamok.
Az 1. populáció a negyedik osztályos tanulók (kb. 10-11 évesek).
A 2. populációba a nyolcadik éve iskolába járók tartoznak, ha életkoruk legalább
13,5 év. A legtöbb országban – így nálunk is – a nyolcadikosok vesznek részt a
TIMSS felmérésben.
2007-ben további lehetség egy harmadik populáció felmérése (azok t.i. akik a
középiskola utolsó évfolyamában emelt szinten tanulnak a matematikát, illetve
legalább két természettudományi tárgyat, Magyarország nem élt ezzel a
lehetséggel.
Magyarország 1970 óta valamennyi IEA természettudományi és matematikai
vizsgálatban részt vett. Az 1995-ös TIMSS vizsgálatban 46, a TIMSS 1999-esben
38, a 2003-asban 46 ország vett részt. Az utóbbiban az EU országok közül:
Belgium (flamand), Ciprus, a Balti Államok, Magyarország, Olaszország,
Hollandia, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Nagy-Britannia, Románia,
Bulgária, Macedonia, Moldávia, Norvégia, Oroszország, Szerbia vett részt.
Részt vett továbbá Ausztrália, Kanada (Ontario és Quebec), Japán, Új Zéland,
Palestina Szingapúr, a Dél-Afrikai Köztársaság, az Egyesült Államok.
2007-es felmérésben már több mint 60 ország vesz részt..
Országonként és évfolyamonként kb. 150 iskola egy-egy osztálya vesz részt a
felmérésben. Az effektív mintanagyság populációnként (évfolyamonként)
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Évfolyam, nem, matematikai tudás, természettudományi ismeretek, attitdök,
önkép a saját tudásról.
4 évenkénti (1995, 1999, 2003, 2007…)
A TIMSS 1995 három populációt mért (4-dik, 8-dik évfolyam és a középfok
vége); A TIMSS 1999 (más névenTIMSS-Repeat) a TIMSS 1995-ös vizsgálatban
résztvev országok számára a 8-dik évfolyam (13 évesek) populációjában biztosít
trend adatokat. A TIMSS 2003 trend adatokat biztosított a 4-dik évfolyamról
(1995-höz képest) és a 8-dik évfolyamról 1995 és 1999-hez képest). A TIMSS
2007 4-dik és 8-dik évfolyamon gyjtött adatokat (további trend adatokat
biztosítva ezen évfolyamokról).

Adatfrissítés:

2008 decemberében a 2007-es felmérésbl
Matematikai és természettudományi teljesítmény, attitdök és önkép a saját
Kulcsváltozók
tudásról, tantervi fedettség, osztálytermi tevékenységes, tanári és iskolai
jellemzk, a tanulók szocio-kulturális jellemzi a 4-dik és a 8-dik évfolyamban.
TIMSS 2003 International Mathematics Report. Findings from IEA’s Trends in
International Mathematics and Science Study at the Fourth and Eighth Grades.
(2004).
TIMSS 2003 International Science Report Findings From IEA’s Trends in
International Mathematics and Science Study at the Fourth and Eighth Grades.
(2004).
TIMSS 2003 Technical Report. (2004).
Néhány publikáció TIMSS Assessment Frameworks and Specifications 2003. (2001).
TIMSS 2007 Assessment Frameworks (2005).Authors: Mullis, I V S; Martin, M
O; Gonzales, E J; Chrostowski, S J,et all, Chestnut Hill, MA: Boston
Vári Péter - Krolopp Judit: Egy nemzetközi felmérés fbb eredményei (TIMSS 1995), Új
Pedagógiai Szemle, 1997. 4. sz. 56-77.
Vári Péter - Bánfi Ilona - Felvégi Emese - Krolopp Judit - Rózsa Csaba - Szalay
Balázs: A tanulók tudásának változása I.-II. / Jelentés a Monitor'99 vizsgálat eredményeirl. ÚJ
Pedagógiai Szemle, 2000. 6.; 7-8. sz.
Hozzáférhetk a TIMSS és az IEA honlapján
Adatbázisok
Interaktív táblázatkészít program: http://lighthouse.air.org/timss/
Módosulnak-e a
-A teszteket és a kérdíveket minden ciklusban felújítják, de a trendkövetéshez
tesztek és a
szükséges kulcsváltozókhoz azonos feladatokat és kérdéseket (skálákat)
kérdívek?
használnak.
Magyar kivitelez Oktatási Hivatal Értékelési Központ. Kontakt személy: Balázsi Ildikó
IEA Központ, Hollandia: Barbara Malak, IEA (b.malak@iea.nl)
Kontakt
Magyar képvisel: Brassói Sándor Sandor.Brassoi@okm.gov.hu
személyek:
Projektvezet: Balázsi Ildikó Oktatási Hivatal Értékelési Központ:
Ildiko.Balazsi@sulinova.hu
Web site

www.iea.nl; http://timss.bc.edu/
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IEA

A vizsgálat céljai

Elzmények

Leírás

Célpopuláció
Résztvev

IEA Olvasásvizsgálatok
Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS 2001, 2006)
A 10 -11 évesek olvasási képességének összehasonlítása a résztvev
országokban. Az olvasási képesség fejldését befolyásoló tantervi, pedagógiai,
iskolai és szocio-kulturális tényezk és az olvasási teljesítmény közötti
összefüggések elemzése nemzetközi viszonylatban. Trendadatok elállítása az
egyes országokban az iskolarendszer szintjén.
A PIRLS eldjének tekinthet az IEA 1970-es olvasásvizsgálata az ún
Hattantárgy tanulmány keretében, valamint az IEA Reading Literacy Study
1991-ben. Az 1970-es olvasásvizsgálat úttör volt a maga nemében, akkor
próbálkoztak elször nemzetközi összehasonlító eredményméréssel a
szövegértés területén. Az 1970-es olvasásvizsgálatban 4-dik, 8-dik és 12
évfolyamos tanulók szövegértés teljesítményét mérték, emellett iskolai, tanári
és tanulói kérdívekkel vizsgálták az iskolák, a tanárok és a tanulók
háttérjellemzit. Az 1991-es olvasásvizsgálatban a 9 éves és a 13 éves
populációkat mérték (3-dik, illetve 4-dik osztályos és 7-dik, illetve 8-dik
osztályos) tanulókat. Ebben a vizsgálatban próbálkoztak elször szakpolitikai
érdek indikátorok fejlesztésével. Az 1970-es és 80-as évek vizsgálatai ugyanis
elssorban a tudás és a tantervi jellemzk, valamint a pedagógiai módszerek
összefüggéseit igyekeztek feltárni, azonban a minták nagysága és a
keresztmetszeti mérések korlátai miatt ezek a próbálkozások nem sok
eredményre vezettek. Magyarország mind az 1970-es mind az 1991-es
vizsgálatban részt vett. adatokat.
2001-tl az IEA olvasásvizsgálatot újra definiálták. Az OECD PISA felmérése
mellett – ami a 15 évesek felmérése lett – az IEA PIRLS vizsgálata az
olvasástanulás kezd szakaszának végére – a 4-dik évfolyamra “szakosodott”.
Emellett vizsgálja a résztvev országok szövegértés tanítási gyakorlatát, és
háttérinformációként – a PISA-hoz hasonlóan – a tanulók iskoláinak és szociokulturális hátterének jellemzit.
Tesztek. Kétféle célra: információ szerzésre, illetve használatra, valamint
élményszerzésre készült szövegek széles skáláján mérik a tanulók olvasási
képességét különféle feladatokon az egyszer információ kikereséstl az
egyszer közvetlen következtetések levonásán át a szöveg alapján új
összefüggések felismeréséig.
Tanulói kérdívvel vizsgálják a tanulók olvasási szokásait, attitdjeit, az iskolai
tanulási gyakorlatot, a szocio-kulturális hátteret.
Pedagógus kérdívvel vizsgálják a tanítási koncepciót és gyakorlatot.
Az iskolai kérdív elssorban az iskolai légkör, a beiskolázási körzet és az
iskolai erforrások jellemzkrl gyjt információkat.
A PIRLS vizsgálatban a szüli kérdíven kértek információt az olvasás otthoni
hátterérl.
A tantervi kérdív kvalitatív információkat szolgáltatott a PIRLS 2001
Enciklopédia számára.
Az iskolázás kezdetétl számított 4-dik évfolyam vége, ha a tanulók életkora
legalább 9,5 év. A legtöbb országban – nálunk is – ez a 4-dik osztály.
A PIRLS 2001-ben 35 ország vett részt: Franciaország, Németország,
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Görögország, Olaszország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság (Anglia
és Skócia), Bulgária, Ciprus, Csehország, Magyarország, Izland, Lettország,
Litvánia, Macedonia, Moldávia, Norvégia, Románia, Oroszország, Szlovákia,
Szlovénia, Törökország, Argentina, Belize, Canada (Quebec and Ontario),
Columbia, Hong Kong, Irán, Izrael, Kuwait, Marokkó, Új Zéland, Szingapúr,
Egyesült Államok.
PIRLS 2006: Ausztria, Belgium (French), Bulgária, Dánia, Anglia,
Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia,
Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Skócia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország, Svédország, Kanada, Kínai Taipei, Örményország, Izland,
Izrael, Macedonia, Moldávia, Új Zéland, Norvégia, Románia, Oroszország,
Szingapúr, Egyesült Államok.
Országonként minimum 150 iskola 2500 – 7500 tanuló.
Magyarországon kétlépcss rétegzett, tanulókra reprezentatív minta, pps
mintavételi módszerrel. 150 iskola kb. 4000 tanulója.
Város-falu, Nem, tanulói teljesítmény, olvasási attitdök, önkép a saját
tudásról, osztálytermi gyakorlat, stb.
2001-tl ötévenként
Magyarországra nézva 1991, 2001, 2006
2007 végén a 2006-os adatfelvételbl
Olvasási képességek, ezen belül – információk, adatok kikeresése a szövegbl,
közvetlenül a szöveg információi alapján levonható következtetések
megtalálása, interpretáció és eszmék, gondolatok integrálása, szövegek kritikai
elemzése, olvasási szokások, attitdök, önkép a saját tudásról, olvasásra
ösztönz szüli hattár, tanulás és olvasás az iskolában, tantervi jellemzk,
osztálytermi tevékenységek.
Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Gonzalez, E.J., & Kennedy, A.M. (2003). Trends
in Children’s Reading Literacy Achievement 1991–2001: IEA’s Repeat in Nine
Countries of the 1991 Reading Literacy Study. Chestnut Hill, MA: Boston
College.
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Gonzalez, E.J., & Kennedy, A.M. (2003).
PIRLS 2001 International Report: IEA’s Study of Reading Literacy
Achievement in Primary School. Chestnut Hill, MA: Boston College.

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Kennedy, A.M., & Flaherty, C.L. (2002).
PIRLS 2001 Encyclopedia: A Reference Guide to Reading Education in the
Néhány publikáció Countries Participating in IEA’s Progress in International Reading Literacy
Study (PIRLS). Chestnut Hill, MA: Boston College.
Mullis, I.V.S., Kennedy, A.M., Martin, M.O., & Sainsbury, M. (2005). PIRLS
2006 Assessment Framework and Specification. Chestnut Hill: Boston College.
A kiadványok letölthetk a http://isc.bc.edu/pirls2001.html honlapról.
Magyar nyelven:

Adatbázisok

"Illúzió lenne azt hinni, hogy a gyerekek tízéves korukra megtanulnak jól
olvasni" - Beszélgetés Vári Péterrel a PISA- és a PIRLS-vizsgálatok
eredményeinek hátterérl. Szerk.: Schüttler Tamás. Új Pedagógiai Szemle,
2003. 10. sz.
A PIRLS 2001 nemzetközi adatbázis és felhasználói kézikönyv letölthet az
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IEA, illetve a Harvard Egyetemen mköd International Study Center PIRLS
honlapjáról.
Interaktív táblázatkészít program: http://lighthouse.air.org/timss/
Módosulnak-e a
tesztek és a
kérdívek?
Magyar kivitelez
Kontakt
személyek
Egyéb
információk

-A teszteket és a kérdíveket minden ciklusban felújítják, de a trendkövetéshez
szükséges kulcsváltozókhoz azonos feladatokat és kérdéseket (skálákat)
használnak.
Oktatási Hivatal Értékelési Központ, projektvezet Balázsi Ildikó
IEA Központ: Barbara Malak, IEA (b.malak@iea.nl)
Magyar képvisel az IEA Közgylésben: Brassói Sándor
Sandor.Brassoi@okm.gov.hu
Magyar projektvezet: Balázsi Ildikó Ildiko.Balazsi@sulinova.hu
http://www.iea.nl; http://isc.bc.edu/pirls2001.html
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