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//!/t . számú előterjesztés 

a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 

a kőbányai általános iskolák 8. évfolyamos tanulóinak 2011/2012. tanév neveJtségi szint 
vizsgálatáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A 2011/2012. évi kerületi tantárgyi és neveltségi szint mérések tekintetében a 816/2011. 
(VIII. 25.) KÖKT határozat biztosította a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában (a továbbiakban ÖMIP) 
meghatározottaktól való eltérést. 
A mérés szempontjából átmenetinek tekinthető 2011/2012. tanévben- az új mérési koncepció 
kidolgozásának időszakában- szakmailag nem tartottuk indokoltnak az ÖMlP-ben rögzített 
valamennyi területen megvalósítani a méréseket. 

A 8. évfolyamos tanulók neveltségiszint vizsgálata tekintetébenamérési terv nem módosult, 
mivel a 2011/2012. tanévi méréssel négyéves időtávban összehasonlító elemzésre nyílik 
lehetőség a kerület és az egyes iskolák vonatkozásában. (2008-ban ugyanebben a tanulói 
körben került sor e terület mérésére). 

A neveltségi szint mérése az egészséges életmódhoz és az esztétikumhoz való viszonyra 
irányult. A 2011/2012. tanévben a Humán Irodával történt egyeztetés és megállapodás alapján 
a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (ll 05 Budapest, Kápolna tér 4.) 
szervezi és valósítja meg a kerületi tantárgyi és neveltségi szint méréseket. 

A neveltségiszint mérésére a MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet (1146 Budapest, 
Thököly út 58-60.) kapott megbízást. A mérést és az elemzést a megállapodásnak 
megfelelően, határidőre készítette el az intézmény. 

Az elemzést a kerület iskolái megkapták. A kerület iskoláira vonatkozó adatokat kódolással, a 
saját intézményre vonatkozóan nyílt adatokkal készítette el a szakértő. A Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottság részére kódolás nélküli változat készült, amit az előterjesztés l. melléklete 
tartalmaz. 

Az elemzés tartalmazza a neveltségi szint két vizsgált területének - az esztétikai 
tevékenységek és az egészséges életmód - mutatóit. 
Bemutatja a mérés célját, a minta nagyságát, a mérőeszközt, az adatfelvétel körülményeit. A 
szakértő részletesen elemzi az adatokat az esztétikai tevékenység területéről: 

a) A környezettel kapcsolatos esztétikai igényesség, 
b) Közvetlen tárgyi környezet, 
c) Osztálytermi környezet, 
d) Személyi esztétikum, 
e) Esztétikai szemlélődés, élménybefogadás, 
f) Esztétikai tevékenységek. 



Az elemzés tartalmazza továbbá az egészséges életmód területén elért eredmények elemzését, 
így: 

. a) Az egészségi állapotot b<;::folyásoló életmódbeli tényezők, 
b) Közérzet, lelki állapot, időfelhasználás, 
c) Táplálkozás, 
d) Dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 
e) Környezeti befolyásoló tényezők, 
f) Az egészségmegőrző magatartás képe. 

Az elemzés következtetéseket, általános érvényű javaslatokat tartalmaz. A szakértő 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az értékelést az iskolákra jellemző körülmények pontos 
ismeretével rendelkezőknek kell megtenni, és a megkapott adatok birtokában szükséges az 
alkalmazott pedagógiai eljárások, illetve az egyénre gyakorolt közösségi befolyás 
hatékonyságának elemzése, a további pedagógiai teendők meghatározása. 

Az elemzést készítő közoktatási szakértő 2012. február 2-án ismertette a mérés jellemzőit, 
eredményét a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központban szervezett előadás 
keretében. 

A szakértői elemzés a neveltségi vizsgálatról az Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál 
megtekinthető. 

A neveltségi vizsgálatról készült elemzés beazonosítható módon tartalmazza az iskolák 
tanulóinak adatait, ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói 
szóló 2011. évi CXXII. törvény 5.§ (l) bekezdése alapján az előterjesztés mellékleteként nem 
nyilvános. 

ll. liatásvizsgálat 

Az elemzés mutatóinak felhasználásával az iskolákban az osztályfónöki munkaközösségek 
elvégzik osztályonként az alkalmazott pedagógiai eljárások, illetve az egyénre gyakorolt 
közösségi befolyás hatékonyságának elemzését, s ennek fiiggvényében jelölik ki a további 
pedagógiai teendőket. 

III. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága a kőbányai általános iskolák 8. évfolyamcs tanulóinak 
2011/2012. tanév neveltségiszint vizsgálatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. március" " ~~~-O) 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 


