
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Tantárgyi programok:  

 

A tantárgy neve 
Kontakt 

órák száma 
Kredit 

Zárási 

forma 
Félév 

Matematikai, 

számítástechnikai alapok 
20 6 gyj 3 

 

Tananyagelemek: 

− Matematikai statisztikai alapfogalmak 

− Adatbázisok létrehozása, kezelése 

− Statisztikai alapok, adatelemzés 

− A Microsoft Excel program 

− Adatfeldolgozás, alapvető statisztikai feladatok: keresés, kigyűjtés, rendszerezés 

− Az adatok szemléltetése 

− Az SPSS for Windows programcsomag 

− Adatfeldolgozás az SPSS segítségével 

 

Ajánlott és kötelező irodalom: 

− Barna Ildikó, Székelyi Mária (2002): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, 

Budapest 

− Falus Iván - Ollé János (2008): Az empirikus kutatások gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 

− Ketskeméty László-Izsó Lajos- Könyves Tóth Előd (2011): Bevezetés az IBM SPSS 

Statistics programrendszerbe. Artéria Stúdió, Budapest  

http://www.animakonyv.hu/index.php?BODY=Browser&OP=fromPublisher&ID=1700
http://www.libri.hu/szerzok/olle_janos.html


 

A tantárgy neve 
Kontakt 

órák száma 
Kredit 

Zárási 

forma 
Félév 

Kutatásmódszertan 15 4 gyj 3 

 

Tananyagelemek: 

− A társadalomtudományi kutatás logikája 

− A tudományos és a hétköznapi megismerés. Induktív és deduktív út 

− Függő és független változók, attribútum, indikátor, az okság problémája 

− Elmélet, törvény, axióma, hipotézis 

− Kutatási terv; a jó hipotézis 

− Kutatási paradigmák, az adatgyűjtés és az adatelemzés kérdései 

− A társadalomtudományi, ezen belül a pedagógiai kutatás sajátos helyzete, 

problémái, etikai kérdések 

− Kereszt- és hosszmetszeti vizsgálatok 

− A mintavétel problémája, valószínűségi és nem-valószínűségi mintavételi eljárások 

− A vizsgálatok kritikai elemzése. 

− Adatbázisok létrehozása, kezelése 

 

Ajánlott és kötelező irodalom: 

− Babbie, Earl (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi, 

Budapest 

− Falus Iván (szerk.) (2004): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest 

 



 

A tantárgy neve 
Kontakt 

órák száma 
Kredit 

Zárási 

forma 
Félév 

Adatelemzés 30 10 gyj 4 

 

Tananyagelemek: 

− Egyszerű adatelemzési eljárások 

− Leíró statisztikák 

− Két és többváltozós statisztikák 

− Többváltozós statisztikai adatelemzés 

− Táblázatok, diagramok elemzése. 

− Egymintás t-próba, kétmintás t-próba, 2 –próba 

− Regresszióelemzés, faktoranalízis klaszterelemzés 

 

Ajánlott és kötelező irodalom: 

− Barna Ildikó, Székelyi Mária (2002): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, 

Budapest 

− Falus Iván - Ollé János (2008): Az empirikus kutatások gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 

− Jánosa András (2008): Adatelemzés számítógéppel. Perfekt Kiadó, Budapest 

http://www.animakonyv.hu/index.php?BODY=Browser&OP=fromPublisher&ID=1700
http://www.libri.hu/szerzok/olle_janos.html


 

 

A tantárgy neve 
Kontakt 

órák száma 
Kredit 

Zárási 

forma 
Félév 

A mérés és értékelés elméleti 

kérdései 
20 7 koll 3 

 

Tananyagelemek: 

− A mérés, értékelés fogalma 

− Mérés, értékelés, eredményesség, hatékonyság 

− Mérési skálák: nominális, rang-, intervallum és arányskála. 

− Range, kvantilisek (quartilis, kvintilis, decilis). Középértékek  

− Gyakorisági hisztogram, sűrűségfüggvény; normális eloszlás 

− Szórás, korreláció 

− Az értékelés fő funkciója és szintjei – mikro, mezzo, makroszint 

− A visszacsatolás fogalma 

− Értékelési filozófiák. 

− Az értékelés kognitív-humanisztikus, kvantitatív-kvalitatív, analitikus-holisztikus 

megközelítése. 

− Kompetitív, nem-kompetitív, kooperatív értékelési filozófia. 

− Diagnosztikus, formatív, szummatív értékelés. 

 

Ajánlott és kötelező irodalom: 

− Moksony Ferenc (2007): Gondolatok és adatok. Aula. 

− Falus Iván (2004): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó. 



 

 

A tantárgy neve 
Kontakt 

órák száma 
Kredit 

Zárási 

forma 
Félév 

Vizsgák és vizsgarendszerek 10 3 aláírás 3 

 

Tananyagelemek: 

− Az értékelés alapja, vizsgatípusok 

− A vizsgarendszer mint a szabályozás eszköze 

− A standardizált folyamatos értékelés, belső - külső vizsga 

− Vizsgafokozatok, egy és többlépcsős vizsga 

− Az alapműveltségi vizsga és az érettségi kérdése 

− A regionális és az országosan egységes vizsgák 

− Tantárgyi és tantárgycsoportos vizsgák 

− A továbbhaladás kérdése: Útlevél, vagy vízum? 

− Vizsgák Európában. 

 

Ajánlott és kötelező irodalom: 

− Falus Iván (2004): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó. 

− Mátrai Zsuzsa (2001): Érettségi és felvételi külföldön. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest 



 

 

A tantárgy neve 
Kontakt 

órák száma 
Kredit 

Zárási 

forma 
Félév 

A rendszerszintű értékelés 

elméleti kérdései 
30 10 koll 4 

 

Tananyagelemek: 

− Az eredményesség fogalma, mérhetősége, az indikátorok szerepe az oktatási 

rendszerekben 

− Az oktatási rendszerek eredményességének nemzetközi összehasonlítása, OECD és 

EU indikátor programok, kiadványok megismerése 

−  Nemzetközi tanulói mérések (tudásszint-méréstől a kompetenciamérésig) 

− Az IEA ’PIRLS’ méréssorozata 

− Az IEA ’TIMSS’ méréssorozata 

− A PISA vizsgálat fő jellemzői 

− A PISA eredményei és megállapításai 

− Az IEA vizsgálatainak összevetése a PISA vizsgálattal 

− A PISA 2009 tanulságai a magyar közoktatás számára 

− Monitor vizsgálat, Országos kompetenciamérés, standard vizsgák, Szegedi Műhely 

kutatásai a vizsgálatokban használt mérőeszközök, a hozzáadott érték fogalma, 

számíthatósága, az OKM során használt „hozzáadott érték” jelentése 

− Az iskolai eredményesség egyéb indikátorai, A McKinsey jelentés legfontosabb 

tanulságai 

 

Ajánlott és kötelező irodalom: 

− Balázsi-Horváth: A közoktatás minősége és eredményessége. In: Balázs, Kocsis, 

Vágó (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intéze, Budapest 

− Education at a Glance kiadványok 

− Imre Anna (szerk.) (2003): Jelzések az oktatásról. Országos Közoktatási Intézet, 

Budapest 

− A kompetenciameres.lap.hu folyamatosan bővülő linkgyűjteménye 

 



 

A tantárgy neve 
Kontakt 

órák száma 
Kredit 

Zárási 

forma 
Félév 

A nem számszerűsíthető 

teljesítmények értékelése 
10 3 aláírás 4 

 

Tananyagelemek: 

− A nem számszerűsíthető teljesítmények mérésének elméleti és gyakorlati problémái 

− A kvantitatív és kvalitatív szemlélet összehasonlító elemzése 

− A minőségi értékelés elemei, folyamata, az eljárások főbb típusai 

− A minőségi skála: buktatók és lehetőségek 

− Megbízhatósági és objektivitási problémák és kezelésük 

− Gyakorlati feladatok:  

o Mérések, feladatok és skálák elemzése 

o Problémához illeszkedő mérés, feladat és skála tervezése 

 

Ajánlott és kötelező irodalom: 

− Horváth Zsuzsanna (1998): Anyanyelvi tudástérkép. OKI, Budapest 

− Vári Péter - Andor Csaba - Bánfi Ilona - Felvégi Emese - Horváth Zsuzsanna 

(2001): Felnőtt írásbeliség-vizsgálat. Iskolakultúra, 11.5. 3-20.  

− Projekt érettségi javítási útmutatók 

 



 

A tantárgy neve 
Kontakt 

órák száma 
Kredit 

Zárási 

forma 
Félév 

Kritériumszerkesztés 15 4 koll 3 

 

Tananyagelemek: 

− A tudás értelmezése.  Ismeret és képesség. Külső és belső tudás. Tartalom és 

eszköztudás. 

− Tény, dolog, képmás, fogalom, összefüggés, definíció.  

− A tudás funkciói, szintjei.  

− Taxonómiák  (kétdimenziós és háromdimenziós modellek) 

− A téma strukturális és mennyiségi elemzése. (fogalom- és ismeretstruktúra) 

− Tesztmátrix funkciója. 

− Diagnosztikus térkép szerkesztése. 
 

Ajánlott és kötelező irodalom: 

− Joó András (1979): A tanulás folyamatát szabályozó tényezők – az eszköztudás és 

a tartalomtudás. Pedagógiai Szemle 4/22 

− Nagy József (1985): A tudástechnológia elméleti alapjai, OOK, Veszprém. 40-70. 

o. 

− Nagy József (1992): Egységes és differenciált vizsgakövetelmények, egységes és 

differenciáló értékelés. In: Pedagógiai diagnosztika 1., Alapműveltségi 

Vizsgaközpont, Szeged, 15-27. o. 

− Nagy József (1992): Értékelési kritériumok és módszerek. In: Pedagógiai 

diagnosztika 2., Alapműveltségi Vizsgaközpont, Szeged. 25-49. o. 

− Orosz Sándor (1995): Mérések a pedagógiában. Veszprém, Veszprémi Egyetem. 

93-103. o. 



 

 

A tantárgy neve 
Kontakt 

órák száma 
Kredit 

Zárási 

forma 
Félév 

Feladatírás és tesztkészítés 15 4 gyak. 3 

 

Tananyagelemek: 

− A célok és követelmények operacionalizálása 

− Feladattipológia 

− A feladatok pontozása, súlyozása. 

− Teszttipológia 

− Tudásmérés 

− Képesség-jellegű tudás mérése 

− A kérdőívszerkesztés módszertana 

− Skálatipológia 
 

Ajánlott és kötelező irodalom: 

− Ágoston György, Nagy József és Orosz Sándor (1979): Méréses módszerek a 

pedagógiában. Tankönyvkiadó, Budapest. 123-135. o. 

− Báthory Zoltán (1876): Feladatlapok szerkesztése, adatok értékelése. OOK, 

Veszprém. 33-66. 

− Nagy József (1972): A témazáró tudásszintmérés gyakorlati kérdései. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 32-53. o. 

− Vidákovich Tibor (1990): Diagnosztikus pedagógiai értékelés. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 31-47. o. 



 

 

A tantárgy neve 
Kontakt 

órák száma 
Kredit 

Zárási 

forma 
Félév 

Mérőeszközkészítés 15 4 gyak. 4 

 

 

Tananyagelemek: 

− Tesztelméletek 

− A mérés céljának meghatározása 

− Célelemzés 

− A célelemek kiválasztása, operacionalizálása 

− A nyersteszt összeállítása 

− Pontozási, javítási útmutató készítése 

− A teszt bemérése kis mintán 

− A teszt jóságmutatóinak, paramétereinek kiszámítása 

− Szervezési feladatok 

− Mérési útmutató készítése 

− Teendők a felmérés alatt 

 

Ajánlott és kötelező irodalom: 

− Ágoston György, Nagy József és Orosz Sándor (1979): Méréses módszerek a 

pedagógiában. Tankönyvkiadó, Budapest. 136-147. o. 

− Báthory Zoltán (1876): Feladatlapok szerkesztése, adatok értékelése. 

Veszprém, OOK. 75-78. 

− Nagy József (1972): A témazáró tudásszintmérés gyakorlati kérdései. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 53-55. o. 

 


