
Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti 

Kutatócsoport „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című projektje 

 

 

Számos országban folynak a tanítást és a tanulást közvetlenül támogató, az egyéni tanulói 

igényeket kielégítő, diagnosztikus mérési rendszerek fejlesztésére irányuló programok. A 

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja egy ilyen, a személyre szóló 

visszajelzést biztosító rendszer magyarországi kiépítését alapozta meg, kivitelezte, fejlesztette 

tovább és terjesztette el. A programmal az edia.hu oldalon részletes ismertetőt találhatunk. 

A mi iskolánk, a Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási és Alapfokú 

művészeti Iskola 2005-ben kapcsolódott a be a MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport 

munkájába és partneriskola programjába. Először a Longitudinális programban vettünk részt. 

Ez a program 1. osztálytól 8. osztályig méri a tanulókat, úgynevezett nyomon követéses 

vizsgálattal. Röviden, néhány fontos tudnivaló erről a mérési programról. 

Szegedi Iskolai Longitudinális Program : 

A Szegedi Iskolai Longitudinális Program az első magyar, országos, oktatási környezetben 

végzett követéses vizsgálatsorozat. A program célja  a fejlődés kezdeti szakaszának 

longitudinális vizsgálata, az iskola fejlesztő hatásának feltárása, a fejlődés stabilitásának 

feltérképezése, egyéni fejlődési pályák elemzése, modellezése, a beavatkozási pontok 

azonosítása, a korai diagnózist adó mérőeszközök, valamint a differenciált fejlesztést segítő 

programok kidolgozása. 

A vizsgálatok középpontjában az olvasás-szövegértés, a matematikai és a természettudományos 

tudás/gondolkodás áll. A három műveltségi területen lejátszódó változások feltárása mellett 

különböző kognitív képességek, problémamegoldás, az idegen nyelvi és az állampolgári 

műveltség mérése történik. Az összefüggések és a változások okainak megértését további 

sajátságok felmérése segíti: iskolához, tantárgyakhoz való viszony, önszabályozó tanulási 

stratégiák, énkép, motiváció, szociálisprobléma-megoldó gondolkodás, családi-kulturális 

háttér. A diagnózis felállításához, a beavatkozás tervezéséhez szükséges további információk 

gyűjtése a tanulói és tanári kérdőívekkel történik, melyekkel a tanulás/tanítás körülményeiről 

gyűjthetők adatok. 

A program a 2003/2004-es tanévben 1. (III. minta), 5. (II. minta) és 9. (I. minta) évfolyamokon 

indult. 

A program indulása óta három teljes ciklust zárt (III. minta: 2003–2011, IV. minta: 2007–2015 

és V. minta: 2011-2019). Jelenleg a 2015-ben indult VI., és a 2019-ben indult VII. minták 

tanulóinak iskolai pályafutását vizsgálja. (1-8. évfolyamok) 

Az I–IV. minták követése papír-ceruza mérőeszközökkel történt. Az adatfelvétel 2011 óta (az 

V–VII. mintákon) online, az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport  által fejlesztett eDia-

http://www.edu.u-szeged.hu/ok/
http://www.edu.u-szeged.hu/ok/
http://edia.hu/?q=hu/elektronikus_diagnosztikus_meresi_rendszer


platformon zajlik. Ősszel és tavasszal 1–3 – részben saját fejlesztésű, részben adaptált – 

mérőeszköz felvételére kerül sor. 

Olvasási képesség 

A longitudinális program a tanulók szövegértését rendszeresen, jellemzően minden páros 

évfolyam végén vizsgálja. 

A kutatások kiterjednek a 

  tanulók szövegértés-fejlődésének vizsgálatára, 

  különböző szövegformátumokon elért eredmények összehasonlítására, 

 szövegértés fejlődését befolyásoló kognitív, affektív és demográfiai tényezők vizsgálatára, 

 szövegértés a további tudásszerzés eredményességében betöltött szerepének vizsgálatára, 

  tesztet közvetítő eszköz – online ill. papír alap –  teljesítményre gyakorolt hatásának 

feltárására, 

 különböző (4 évenként induló) kohorszok eredményeinek összehasonlítására 

Matematikai tudás 

A tanulók matematikatudását mérő tesztek a Nemzeti alaptanterv követelményei alapján 

készültek, de nem tekinthetők hagyományosan értelmezett tudásszintmérőknek, a feladatok 

nem fedik le az adott évfolyam teljes tantervi követelményét 

A későbbi minták online feladatsorai a matematikai tudás három, a tantárgyi, a gondolkodási, 

valamint az alkalmazási dimenzióját vizsgálják. 

Természettudományi tudás 

A Szegedi Iskolai Longitudinális Programban a természettudományi tudás mérésének 

tartalmilag és technikailag egyaránt két szakasza van.  

2007–2015 (III-IV. minták) 

A természettudományos alapismeretek, fogalmak fejlődésének követése papíralapú tesztekkel 

A program első szakaszában a természettudományi tudás fejlődését a természettudományos 

alapfogalmak gazdagodásának és strukturálódásának vizsgálatával követték nyomon. Az 

adatfelvételek a természettudományok tanítását jellemző szakaszok (4., 6., 8. évfolyam) végén 

egy alapismereteket és egy, a fogalmak ismeretét mérő teszttel történtek.  

A tesztek figyelembe veszik a Nemzeti alaptantervek alapkövetelményeit. A mért tartalmak 

(ismeretek, fogalmak) a hagyományos diszciplínák (biológia, fizika, kémia és 

természetföldrajz) kiválasztott témaköreiből kerülnek ki (életközösség, élőlények 

rendszerezése, környezeti tényezők, életfeltételek, fény terjedése, halmazállapotok, 

halmazállapot-változás, időjárás, éghajlat, éghajlati övezetek, méretarány, tájékozódás 

térképen, napszakok). Mivel a feladatok nem fedik le az adott évfolyam tantervi 

követelményeit, így a tesztek nem tekinthetők hagyományos tudásszintmérőknek. A fejlődés 

vizsgálatát 28 itemes magteszt teszi lehetővé.  

  

A természettudományos gondolkodás fejlődésének követése online tesztekkel 

http://edia.hu/?q=hu/elektronikus_diagnosztikus_meresi_rendszer


Az online tesztek egyrészről különböző gondolkodási képességeket mérnek (konzerváció, 

induktív, arányossági, kombinatív gondolkodás, rendszerezés) természettudományi 

tartalmakkal, másrészről a természettudományos vizsgálódás képességeit vizsgálják (kérdés, 

hipotézisalkotás, tervezés, változók kezelése, adatértelmezés, következtetés). 

  

További vizsgált területek: 

Kognitív képességek 

A tanulás és tanítás nem kognitív összetevői 

Állampolgári és pénzügyi műveltség 

Idegennyelv 

Komplex problémamegoldás 

Színek percepciója és értelmezése 

A tanulás, tanítás körülményei 

Tanulói és tanári kérdőívek az olvasás tanulásáról és tanításáról 

Tanulói és tanári kérdőívek a környezetismeret és a természettudományos tantárgyak 

tanulásáról és tanításáról 

A tanulás környezeti feltételei 

Iskolai rugalmasság (reziliencia) 

 

Elektronikus Diagnosztikus mérési rendszer - eDia 

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport „Diagnosztikus mérések 

fejlesztése” című projektje lehetőséget biztosít a tanulók és az iskolák számára, hogy 

kipróbálják, gyakorolják a számítógép alapú tesztelést. Az eDia (Elektronikus Diagnosztikus 

mérési rendszer) tesztjei által a diákok tét nélkül felkészülhetnek a jövőbeli online mérésekre. 

A fő cél – online feladatbank 

Az eDia már óvodás kortól vizsgálja az iskolai felkészültséget, s a projekt fő célja, hogy évente 

több alkalommal, 3 fő műveltségi területen (matematika, természettudomány, olvasás) értékelje 

a tanulók fejlődését, s ezáltal képes legyen időben jelezni az esetleges lemaradásokat. 

Mindehhez egy olyan elektronikus mérési-értékelési rendszer kialakítása szükséges, mely az 1-

6. évfolyamos diákok készségeit, képességeit méri, azok fejlődését egyénileg követi és feltárja 

a tanulási problémákat. 

A jelen – játszva mérni! 

A képekkel, hangokkal, animációkkal, videókkal színesített feladatok és a változatos 

válaszadási formák (kijelölés, kattintás, átszínezés, mozgatás, átrendezés) életszerűbbé, 

élvezhetőbbé teszik a feladatok megoldását. 

Az eDia rendszerben történő tesztelésekben, felmérésekben a tanulók egyedi és 

visszafejthetetlen azonosítókkal vesznek részt a programban, ezáltal biztosítva az anonimitást. 

Az adatfelvételek eredményéről azonnali visszajelzést biztosítanak, mind a diákok, mind a 

pedagógusok részére, országos és regionális eredményekhez viszonyítva is. 

http://edu.u-szeged.hu/kkcs/kognitiv-kepessegek
http://edu.u-szeged.hu/kkcs/hu/node/1215
http://edu.u-szeged.hu/kkcs/hu/node/1216
http://edu.u-szeged.hu/kkcs/idegennyelv
http://edu.u-szeged.hu/kkcs/komplexproblema-megoldas
http://edu.u-szeged.hu/kkcs/szinek-percepcioja-ertelmezese
http://edu.u-szeged.hu/kkcs/befolyasolo-tenyezok#olvasas
http://edu.u-szeged.hu/kkcs/befolyasolo-tenyezok#termtud
http://edu.u-szeged.hu/kkcs/befolyasolo-tenyezok#termtud
http://edu.u-szeged.hu/kkcs/befolyasolo-tenyezok#kornyezet
http://edu.u-szeged.hu/kkcs/befolyasolo-tenyezok#reziliencia


 

A projekthez az iskoláknak csatlakozni kell. A regisztráció a következő online felületen egy 

űrlap kitöltésével lehetséges. [http://edu.u-szeged.hu/urlap/iskola] Itt kell megadni egy 

kapcsolattartót is.  

A Partneriskolai programhoz történő regisztráció nem jelenti a mérésben való részvételt, csak 

a programba való belépési szándékot jelzi. 

Minden méréshez külön regisztráció szükséges és csak teljes osztályok vehetnek részt benne. 

A mérés lebonyolítását mérési Útmutató segíti, amit a kapcsolattartó kap meg. A tanulóknak 

mérési azonosítót kell generálni, majd feltölteni a felületre. Ennek módját is tartalmazza az 

Útmutató. A mérés lebonyolítása után a visszajelentés az eDia felületén, adott adatbázison belül 

tekinthető meg. Százalékos tanulói, osztályeredmények, regionális és országos eredményekkel 

összevetve. A tanulók azonnal, a feladatsor kitöltése után kapnak visszajelzést. Pl.: az alsó 

tagozaton lufik száma jelzi az elért eredményt, illetve ott a teljesített százalék is.  

A pedagógusok a projekthez történő csatlakozás nélkül, a pedagogus.edia.hu oldalon is tudnak 

regisztrálni és az ott kapott azonosítóval és jelszóval lehetőség van a minta tesztek 

kipróbálására. 

Az online kompetencia mérésre való felkészülést, az online tesztekben való jártasság 

megszerzését segíti az eDia tanári modulja, ahol mi magunk is készíthetünk teszteket.  

Az eDia Tanári tesztek modul 

„Az eDia-rendszer iskolai integrációját segítve kidolgoztunk egy új, könnyen kezelhető, a 

pedagógiai munkát reményeink szerint igen hatékonyan segítő „Tanári tesztek” nevű modult. 

Az eDia-rendszer ezen modulja lehetőséget kínál arra, hogy a rendszerben lévő, a 

„Diagnosztikus mérések fejlesztése” című projekt keretein belül gyakorló pedagógusok által 

kidolgozott, lektorált és kategorizált feladatokból különböző témák és területek szerinti szűrés 

után saját teszteket állíthassanak össze a pedagógusok (közel 20.000 matematika, olvasás-

szövegértés és természettudományos feladatból válogathatnak). A teszt bármely, a pedagógus 

által meghatározott diáknak kiközvetíthető. A modul használata ingyenes, alkalmazásához csak 

egy pedagógusi regisztráció szükséges. Az eDia-rendszer „Tanári tesztek” modulja nemcsak 

mérő, hanem fejlesztő tesztek összeállítását is lehetővé teszti. 

A „Tanári tesztek” modulba történő regisztráció és annak használata független az iskola korábbi 

eDia rendszerbeli regisztrációjától és adatbázisaitól.” (nem szükséges hozzá az iskolai 

regisztráció˘, bárki használhatja˘) 

A modul a következő internetes címen érhető el: teszt.edia.hu 

A program használata: 

A következő szempontok szerint lehet szűrni a feladatokat: 

Feladat neve(k vesszővel 

elválasztva):  

http://edu.u-szeged.hu/urlap/iskola
https://teszt.edia.hu/


Terület: 
 

Dimenzió: 
 

Évfolyam: 
 

Nehézségi szint: 
 

Itemek száma: 
 

Egyéb: 
 

Pontszám:  

 

Ha ezt a táblázatot kitöltöttük, akkor a „Szűrés” –re kattintva megjelenik az összes olyan 

feladat, amely a keresett feltételnek megfelel. A feladatok megnyithatók, így kiválaszthatók 

azok, amelyek a tesztbe kerüljenek, majd a „Mehet” gombra kattintva a program generálja a 

tesztet. 

A tanulók ezeket a feladatsorokat, csak akkor tudják megoldani, ha kapnak belépési jelszót. Ezt 

nekünk kell elkészíteni egy Excel táblázatban.  Fontos, hogy a nevük nem szerepelhet rajta. 

Majd a Diákok listáját fel kell tölteni:  „Diákok”, „Diákok felvitele egy XLS file-ból. 

 

 Ebben a tanévben a következő mérések lesznek:  

 2021. szeptember-október: egérhasználat és iskolakészültség tesztek (1. évfolyam) 

2021. szeptember vége -december: nagyterületmérések (matematika, természettudomány és 

olvasás); 

2022. január-március: nagyterületmérések (matematika, természettudomány és olvasás); 

2022. április-június: gondolkodási képességek mérésére fókuszáló mérés (induktív 

gondolkodás, kombinatív gondolkodás, problémamegoldó képesség, internetes 

információkeresési hatékonyság, munkamemória); 

2022. május-június: nagyterületmérések (matematika, természettudomány és olvasás).  

 

A https://edia.hu/digitalis-kihivas oldalon a diákok otthoni tanulásához nyújtanak segítséget. 

 A http://edia.hu/elea/ oldalon olyan fejlesztőprogramokat, módszertani segédanyagokat 

találhatunk, amelyek alkalmazása eredményesebbé tehetik a tanórai és a tanórán kívüli 

https://edia.hu/digitalis-kihivas
http://edia.hu/elea/


foglalkozásokat, használatukkal a tanulás és a tanítás örömforrássá válhat. Iskolai regisztráció 

szükséges! 

Az óvoda-iskola közötti átmenet támogatására már kidolgoztak egy Iskolakezdő 

Mérőcsomagot is. 

Az Iskolakezdő Mérőcsomag jelenleg négy fő terület vizsgálatát teszi lehetővé: tablet- és 

egérhasználat műveletei, olvasás előkészségei, korai numerikus készségek és induktív 

gondolkodás. 

A gyerekek eredményeiről a pedagógusok azonnali visszajelzést kapnak, a rendszerbe belépve 

megjelennek az összesített adatok, a viszonyítási pontok, valamint minden gyermek esetében 

szöveges értékelés is készül. 

 

A Szegedi Egyetem folyamatosan várja és fogadja az iskolák regisztrációját. 

 

                                                                       Répásiné Vadon Katalin 

                                                                               szaktanácsadó 

 

 


