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KRAIcInÉ SZOKOLy MÁRIA – GyARMATHy ÉVA – BÁnÁTFy 
AnDReA – pAp AnnA

A Kognitív Profil Teszt alkalmazásának 
kiterjesztése – kísérlet a szakképzésben 

tanuló fiatal felnőttek lemorzsolódásának 
csökkentésére

1  1168/2019. (III. 28.) Kormányhatározat
2   Az első ipari forradalom alapja a gépesítés, a másodiké a tömeggyártás, a harmadiké az automatizálás, a negyediké 

a digitalizáció és az összehangolt hálózatok működése.
3   2020-ban a munkaerőpiacon várhatóan legfontosabb tíz kompetencia fontossági sorrendben a következő: komplex 

problémamegoldás, kritikus gondolkodás, kreativitás, emberek kezelése, csapatmunka, érzelmi intelligencia, ítélet 
és döntéshozatal, szolgáltatásorientáció, tárgyalás, kognitív rugalmasság. Forrás: A kompetenciaelvárások várható 
változása 2015; 2020. Forrás: Future of Jobs Report, World Economic Forum. In: Szakképzés 4.0, 10. o.

BeVeZeTÉS

Magyarország Kormánya 2019 tavaszán 
megtárgyalta és elfogadta a Szakképzés 4.0 
dokumentumot,1 amely – az Ipar 4.02 do-
kumentum prognózisa, valamint a magyar 
gazdaság helyzete, a makrogazdasági té-
nyezők, a foglalkoztatói elvárások és a 
munkaerőpiaci helyzet átalakulása miatt – 
jelentős módosításokat kezdeményez a 
szakképzés és a felnőttképzés területén.  
A képzéseket illetően a dokumentum beve-
zetőjében megállapítja, hogy „A munka-
erő-tartalék szűkössége és specifikumai fó-
kuszált és célcsoportokra szabott megoldá- 
sokat kívánnak. A képzések a munkaerő-
piaci elvárások alapján összeállított kompe-
tenciafelmérésen és fejlesztésen kell, hogy 
alapuljanak, annak érdekében, hogy a 
kompetenciahiányokkal küzdő célcsoport 
alkalmassá váljon a foglalkoztatásra, átkép-

zésre. (...) Nem pusztán szakképzett mun-
kaerőre, hanem a tudásalapú társadalom 
erősítésére, az ipar 4.0 szempontjainak 
megfelelő képzésben részesült munkaerőre 
van szükség. Ehhez pedig a képzés radiká-
lis átalakítása szükséges.” (Szakképzés 4.0, 
2019)

A dokumentum megállapítja, hogy 
„Mivel a jövőben várhatóan nagymér-
tékben csökken a betölthető, betanított, 
operátori munkahelyek száma, a szakkép-
zésnek és felnőttképzésnek képesnek kell 
lenni biztosítani az alapkompetenciákon3 
túl – beleértve a digitális kompetencia, az 
informatikai és technológiai ismeretek fej-
lesztését –, a magasabb szintű versenyképes 
szaktudás megszerzését.” Ehhez azonban 
– a Szakképzés 4.0 keretében megvalósuló 
szerkezetváltáson túl – új pedagógiai és 
andragógiai szemléletre és módszertani 
kultúraváltásra van szükség.
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A felnőttképzés számára régóta nagy 
kihívást jelent, hogy rendszere megörökli a 
szakképzésből lemorzsolódó, alulképzett, 
hátrányos helyzetű tanulókat. Ezek a fiatal 
vagy érett korú felnőtt tanulók rendszerint 
alapkompetencia-hiányokkal, tanulási 
nehézségekkel és kudarcokkal küzdenek, 
és kevéssé motiváltak a felnőttkori tanulás 
iránt. Pedig ők jelentik a bevonható tarta-
lékot a munkaerőhiánnyal küzdő gazdaság 
számára, képzésük mind társadalmi-gaz-
dasági szinten, mind az egyének szintjén 
kulcsfontosságú. 

Abban, hogy a gyermekek, illet-
ve a felnőttek tanulási kudarcait és 
lemorzsolódásukat megelőzzük, a tanítást 
és a fejlesztést hatékonyabbá tegyük, nagy 
szerepet játszik a tanulók képességszerke-
zetének megismerése, az 
esetleges neurológiai alapú 
teljesítményzavarok előre-
jelzése (Gyarmathy, 2019). 
A BKSZC – Bátorság, 
Komplexitás, Szinergia és 
Célszerűség a szakképzésért 
című projekt4 keretében végzett mérési 
kísérletünk a fiatal felnőttek képességszer-
kezetének vizsgálatára irányuló módszer 
kidolgozását, s ezen keresztül a szakkép-
zésben tapasztalható lemorzsolódás csök-
kentését célozta. A kísérlet félidejében elért 
eredmények igazolták, hogy a mérőeszköz 
alkalmas felnőtt tanulók kognitív képes-
ségeinek mérésére, a teljesítményzavarok 
előrejelzésére, és nagymértékben elősegít-
heti a felnőttkori tanulás hatékonyságát és 
az életpálya-tanácsadást. A fejlesztés során 
kialakítandó, a későbbiekben szabadon 
elérhető online teszt könnyen és gyorsan 
használható eszköz lehet a közoktatásban 
és szakképzésben dolgozó pedagógusok 
körében, alkalmazásával egyéni tanulói, 

illetve osztály- és intézményi szinten kap-
hatnak információt a tanulók kognitív 
fejlettségi szintjéről, a tanulási nehézségek 
okairól, s ennek révén lehetővé válik a cél-
zott pedagógiai beavatkozás. 

Kísérlet a lemorzsolódás 
képességméréssel történő 
csöKKentésére a Budapesti 
Komplex szaKKépzési 
centrumBan 

A munkaerő-tartalékok képzés útján törté-
nő fejlesztése és munkaerőpiacra történő 
beemelése már évtizedek óta a szakképzés 
kiemelt célja. A 2013. évi, A korai iskolael-

hagyás csökkentését célzó 
országspecifikus ajánlás ki-
emelt feladatként jelölte 
meg a munkaerő-tartalé-
kok bevezetését a 
munkaerőpiacra, és szá-
mos kutatás támogatta a 

lemorzsolódás és korai iskolaelhagyás meg-
oldására irányuló kezdeményezéseket (Fe-
hérvári, 2015). Ezt célozta A szakképzési in-
tézményrendszer átfogó fejlesztése című 
pályázat is,5 amely a szakképzésben tanu-
lók végzettség nélküli lemorzsolódásának 
csökkentésére és az alapkészségek fejleszté-
sének támogatására irányult. E pályázati 
kiírás célkitűzése egybeesett a Budapesti 
Komplex Szakképzési Centrum 2015. évi 
alapításakor meghatározott fő céljával, 
amely a lemorzsolódás csökkentése 
érdekében feladatként prevenciós és inter-
venciós feladatok elvégzését jelölte meg a 
többségében hátrányos helyzetű tanulói 
körében, fokozott figyelemmel a tanulási 
nehézségekkel küzdő diákok egyéni és cso-
portos segítésére. 

a tanulók 
képességszerkezetének 

megismerése

4  VEKOP 8.6.3. számú projekt
5  VEKOP 8.6.3–16



104
2019 / 9-10

a Budapesti komplex szakképzési 
centrum 

 A BKSZC egyike a négy budapesti szak-
képzési centrumnak. 13 tagintézményével6 
az egyik legszínesebb képzési kínálattal 
rendelkezik, 19 szakmacsoportban és 139 
szakképesítésben folytat képzéseket. A 
BKSZC fő tevékenysége a szakmai oktatás 
14 éves kortól, az általános középiskolai 
oktatás, a speciális igényű 
diákok oktatása, a felnőttek 
szakmai oktatása nappali, 
esti és levelező formában, 
valamint a kollégiumi ellá-
tás, illetve a centrum részt 
vesz a HÍD program meg-
valósításában is. Diákjainak 
összetétele rendkívül válto-
zatos, a sajátos nevelési igényű tanulóktól 
kezdve a kiemelkedő tehetségekig. A peda-
gógusokat ez a sokszínűség nagy kihívások 
elé állítja, de a centrum törekszik arra, 
hogy megtalálja a megfelelő, hatékony pe-
dagógiai gyakorlatokat. 

Az országos helyzethez hasonlóan a 
BKSZC-ban is magas az iskolarendszerű 
szakképzésből lemorzsolódó, korai iskola-
elhagyó tanulók aránya. A felnőttképzést 
is folytató BKSZC számára fontos megfi-
gyelés, hogy a lemorzsolódó tanulók tanul-
mányaik folytatása, befejezése érdekében 
rendszerint a felnőttképzés intézményeiben 
kötnek ki, ezért a BKSZC vezetése fontos 
feladatnak jelölte meg az iskolarendszerű 
szakképzés és a felnőttképzés intézmény-
rendszerének összehangolt, szinergikus 
működését, ezzel is csökkentve a szak-
képzettség és végzettség nélkül kallódó 
fiatalok és felnőttek táborát. A BKSZC 

tagintézményeiben a lemorzsolódás és a 
korai iskolaelhagyás hátterében gyakran 
a hátrányos helyzetből adódó tanulási 
nehézség vagy tanulási zavar áll. Követke-
zésképp fontos, hogy mind az iskoláskorú, 
mind a felnőtt tanulók körében különös 
figyelem kísérje a bármilyen okból tanulási 
nehézséggel küzdő tanulókat, függetlenül 
a nehézség hátterében lévő okoktól és a vá-
lasztott szakmától.

Jelentősek az iskolák közötti különb-
ségek a tanulói teljesít-
ményeket illetően. Több 
tagintézményben sok a 
jó képességű, de kevésbé 
motivált tanuló, akiknek 
a motiválatlansága az 
igazolatlan órák magas 
számában, évismét- 
lésekben és végül a lemor-

zsolódásban nyilvánul meg.  
A lemorzsolódás csökkentését segítő aktív 
pedagógiai beavatkozások alkalmazását 
akadályozza az integrált nevelés beve-
zetésével kapcsolatos felkészületlenség, 
felkészítetlenség, a fejlesztést segítő szol-
gáltatások differenciáltságának, elérhetősé-
gének és megfelelő hozzáférésének egyen-
lőtlenségei. A BKSZC tagintézményeiben 
nagy arányban tanulnak hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű diákok, 
és van olyan intézmény, ahol csak sajátos 
nevelési igényű tanulókat fogadnak.7  
Ezért a Centrum tagintézményeiben 
különös figyelem fordul a sajátos nevelési 
igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási és 
magatartási nehézségekkel küzdő tanulók-
ra. A hátrányos helyzet okozta gyakori le-
morzsolódás megelőzése, megakadályozása 
szakmailag és módszertanilag felkészült, 
befogadó, nyitott, rugalmas  

6   A 2019/20 tanévtől a BKSZC-hez tartozó tagintézmények száma – a szakképzési rendszer változása kapcsán – 
tizenegyről tizenháromra emelkedett.

7  Budapesti Komplex SZC Újbudai Szakiskolája

magas az iskolarendszerű 
szakképzésből 

lemorzsolódó, korai 
iskolaelhagyó tanulók 

aránya
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pedagógusokat, intézményt, intézmény-
vezetést kíván, mely a BKSZC esetében 
nagyrészt rendelkezésre áll. A BKSZC 
intézményeiben közel egy évtizede fo-
lyamatosan zajlik a Komplex Instrukciós 
Program (KIP)8 bevezetése és alkalmazása. 
A KIP a heterogén tanulói csoportok ne-
velésére kidolgozott, a hátrányos helyzetű 
tanulók nehézségeit sikeresen kompenzáló 
oktatási módszer, amelyben a kognitív ké-

pességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt 
kap a tanulók társas viselkedésének, társas 
felelősségének formálása is. Célja minden 
gyermek tudásszintjének emelése és sikerél-
ményhez juttatása az osztálymunka során. 
A BKSZC egyik tagintézményében9 2015 
májusa óta külön munkacsoport működik 
az iskolai lemorzsolódás csökkentéséért 
(CROCOOS munkacsoport). 

1. ÁBRA

A BKSZC – Bátorság, Komplexitás, Szinergia és Célszerűség a szakképzésért című 
projekt céljai

Forrás: VEKOP 8.6.3. megvalósíthatósági tanulmány. Kézirat, 2017

8  http://komplexinstrukcio.hu/
9  BKSZC Pogány Frigyes Szakgimnáziuma

Átfogó cél: lemorzsolódás csökkentése

Korai iskolaelhagyás 
csökkentése, végzettség 

nélkül elhagyók 
számának csökkentése

KIP, mentorálás, 
egyénközpontú, 

személyre szabott 
nevelés kiterjesztése

Csoportmunka
Kollégium: iskolán 

kívüli tevékenységek 
munkahelyi 

kompetenciák és 
kulcskompetenciák 

fejlesztése

Figyelem az esélyegyenlőségre

Módszertani fejlesztések: 
kompetenciaalapú és gyakorlatorientált 

képzés, felzárkóztatás és tehetséggondozás 
újszerű formáinak kidolgozása, korszerű 

tanulási környezet megteremtése

A társadalmi, szervezeti egyéni célok, érdekek �gyelembevétele 
mellett – HÍD program segítése

Tanulási 
eredmények 

javítása, bukások 
csökkentése

Nyelvi és digitális 
kompetencia, 
munkahelyi 

kompetenciák és 
kulcskompetenciák

fejlesztése 

Comenius 
programok

Tehetséggondozás  
– szakmai 
versenyek

Oktatás-képzés 
és a gazdaság 

közelítése

Digitális 
segédletek, 
E-learning, 
moduláris 

képzési formák

Pályaorientáció, 
életpálya-tanácsadás 

fejlesztése

HH és HHH 
csoportok tanulási 

nehézséggel 
kapcsolatos 

zavarainak kezelése

Pályaorientáció 
tanácsadás

Pályatanácsadási 
rendszer kiépítése

Az intézményrendszer 
és a szervezeti kultúra 

fejlesztése

Humánerőforrás 
fejlesztése

pedgógusok, 
szakoktatók, dolgozók

Minőségbiztosítás

Hálózatosodás

Ágazati, ágazatközi 
együttműködések
(szülők, civilek, 

köznevelés, szociális)

Új pedagógiai kultúra és az iskola tanuló szervezetté válása a tudásmenedzsent-szemlélet 
bevezetése révén
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A VEKOP-projekt megvalósíthatósági 
tanulmánya megállapította, hogy „Hosz-
szabb távon a korai iskolaelhagyás csök-
kentése szempontjából elengedhetetlenül 
fontos a szakképző intézmények pedagó-
giai és szervezeti kultúrájának fejlesztése, 
ennek részeként a módszertani kultúra 
megújítása, az ehhez szükséges pedagó-
gus-továbbképzések és mentori rendszerek 
bevezetése és működtetése. A hátrányos 
helyzet következtében valószínűbben 
bekövetkező lemorzsolódás megelőzése, 
megakadályozása, illetve korrekciója szak-
mailag és módszertanilag az átlagosnál 
felkészültebb, befogadóbb, nyitottabb, 
rugalmasabb pedagógusokat, intézményt, 
intézményvezetést kíván. Ezen pedagógu-
sok és vezetők adekvát, minőségi és ered-
ményes szakmai támogatásához felkészült, 
elkötelezett, cselekvőképes, szakmailag 
elismert szakemberek (szaktanácsadók, 
képzők, trénerek, szupervizorok, mentorok 
stb.) biztosítására van szükség.”10 

E feladatok megvalósíthatósága érdeké-
ben a projekt célrendszerét az alábbiakban 
építette fel.

a kognitív Profil teszt alkalmaz-
hatóságának kiterjesztése tizen- 
évesek, fiatal felnőttek kognitív 
profiljának online mérésére, 
tanulási képességeik 
megismerésére

Napjainkban már a közbeszédben is téma, 
hogy a közoktatásban és a szakképzésben 
egyre több tanuló bár ép intelligenciával 
rendelkezik, mégsem tud megfelelni az is-
kolai elvárásoknak. Az okokat kutatva a 
pedagógiai és pszichológiai szakemberek 
sokféle zavart definiáltak (átfogó néven sa-

játos nevelési igény; beilleszkedési, tanulá-
si, magatartási nehézség), s a megoldást a 
diagnosztizálás, a mérés lehetőségében lát-
ják. Napjainkban már számos vizsgálati 
eszköz áll rendelkezésre a tanulók képessé-
geinek megismerésére, de alkalmazásuk 
hosszadalmas és bonyolult; csak valamely 
speciális képességterület vizsgálatára vagy 
adott tanulási zavar elemzésére irányulnak, 
és rendszerint képzett szakember közremű-
ködését igénylik. Ezek az eljárások több-
nyire az adott pillanatban megvalósuló tel-
jesítményt mérik, s nem veszik figyelembe, 
nem azonosítják a mögötte álló hatásokat. 
Nincs olyan általánosan és könnyen, peda-
gógusok által is használható, átfogó képet 
adó eljárás, amely a gyermekek mellett al-
kalmas az ifjú vagy felnőtt tanulók képes-
ségeinek megismerésére is. (Gyarmathy és 
mtsai, 2019).

Gyarmathy szerint a képességek a 
belső (személyes) és a külső (környeze-
ti) tényezők interakciójában fejlődnek, 
s ezek a környezeti tényezők és egyéni 
belső prediszpozíciók elválaszthatatlanok 
egymástól, kölcsönös függésben vannak. 
A belső lehetőségek a külső lehetőségek 
függvényében maniszfesztálódnak, a kül-
ső lehetőség megvalósulása pedig a belső 
prediszpozícióktól függ. Az örökletes ge-
netikai alapok egyénenként eltérő fejlődési 
lehetőséget jelentenek, amelyek kibontako-
zását a környezeti változók nagymértékben 
befolyásolják (Falus, 2015). A belső adott-
ságok a külső lehetőségek függvényében 
egyénenként más-más módon realizálód-
nak/manifesztálódnak. 

A képességekről alkotott kép kiala-
kítását tovább nehezíti a Máté effektus 
elméletéhez köthető, szociokulturális hát-
rányként aposztrofált probléma.11 Robert 
Merton (1968) nyomán Gyarmathy (2019) 

10 VEKOP 8.6.3. megvalósíthatósági tanulmány. Kézirat, 2017
11   A Máté effektus Máté evangélista azon gondolatára épül, mely szerint „mindenkinek, akinek van, annak adatik, 

és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van.” Mt 25,29 (Biblia, revideált új fordítás, 
Kálvin Kiadó, 2012)

.
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értelmezése szerint „Ha a Máté hatást a 
környezeti ingergazdagság és a képessé-
gek fejlődése vonatkozásában vizsgáljuk, 
kiderül, hogy minél nagyobb az ingergaz-
dagság, annál nagyobbak lesznek az egyéni 
különbségek. Minden elért képesség a 
környezeti ingerek nagyobb felhasználását 
teszi lehetővé, a környezet ingergazdag-
ságának növekedése a képességek expo-
nenciális növekedéséhez vezet.” Vagyis az 
ingergazdag környezetből mindenki profi-
tál, azonban a helyzeti előnnyel rendelkező 
tanuló többet, a hátrányban lévő keveseb-
bet, s ennek függvényében növekednek a 
különbségek, növekszik a 
diverzitás. 

Nem véletlen, hogy 
a pedagógusok számá-
ra – a képességfejlődést 
meghatározó külső és 
belső tényezők vizsgálata 
nélkül – nehéz feladat a differenciálás, 
mert a tanítási-tanulási folyamatban nem 
feltétlenül mutatkozik meg a tanulók erős 
és gyenge pontjainak mögöttes háttere. 
A pedagógus nem ismerheti pontosan a 
tanuló egyenetlen teljesítményei mögött 
az esetleges kudarcok demotiváló, illetve a 
hátrányokat gyakran kiegyenlíteni igyekvő 
adaptív mechanizmusok kompenzáló ha-
tását. A közoktatásnak, a szakképzésnek és 
a felnőttképzésnek egyaránt meg kell újul-
nia, reagálnia kell(ene) a folyamatosan és 
gyorsan változó környezet okozta tanulási, 
magatartási nehézségekre. 

Gyarmathy szerint a kognitív telje-
sítmények hátterében az alábbi három, 
egymástól független tényező együttes 
működése játszik szerepet, és egy adott 
teljesítményprobléma esetén nem mindig 
nyilvánvaló, hogy mely terület okozza a 
zavart:

• Az idegrendszer érése, a neurológiai rend-
szer sajátosságai, amelyek tipikus vagy 
atipikus idegrendszeri működést eredmé-
nyeznek. Ebből adódóan a tanulónak 
egész életében előnyei és hátrányai van-
nak, amelyek jelentősen befolyásolják az 
iskolai sikerességet is.

• Az értelmesség, a gondolkodás- és a tanu-
lásbeli hatékonyság, illetve a kompenzáció 
lehetősége. Az értelmes gyerekeknél egy 
esetleges idegrendszeri érésbeli elmara-
dás gyakran nem derül ki, nem azonosít-
ják, mert az érintettek kompenzálnak, 
adaptív alternatív megoldásokat alkal-

maznak.
• A szellemi teljesítmé-
nyek és a tanulás speciális 
hátterét jelentő bizonyos ké-
pességterületek, mint a ze-
nei, téri-vizuális, mozgá-
sos, társas képességek stb. 

kompenzációs lehetőséget jelentenek, és 
elfedhetik az idegrendszeri éretlenség 
miatt gyengébb részképességek okozta 
zavart.

A Kognitív Profil Teszt a Ian Smythe 
angol szakember által kidolgozott, nemzet-
közi összehasonlító vizsgálatban használt 
International Cognitive Profil Test magyar 
adaptációja. (Gyarmathy és Smythe, 2000; 
Smythe, Gyarmathy és Everatt, 2002). 
Az eljárást Gyarmathy Éva (2009) annak 
érdekében dolgozta ki, hogy az iskolai 
sikerességet átfogóan vizsgáló, szabadon 
felhasználható eljárás álljon rendelkezésre 
a pedagógusok és egyéb szakemberek szá-
mára. Az interneten elérhető, ingyenesen 
kitölthető online Kognitív Profil Teszt12 
az iskolai készségek fejlődésében és a szak-
képzésben szerepet játszó leglényegesebb 
részképességek, képességek és készségek 

az iskolai sikerességet 
átfogóan vizsgáló, szabadon 

felhasználható eljárás

12  http://kognitivprofil.hu/
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vizsgálatát teszi lehetővé. Célja, hogy olyan 
sokoldalú képet adjon az egyén erősségeiről 
és gyengeségeiről, amely alapján hatéko-
nyan tervezhető az egyéni fejlesztés. Első-
sorban hátrányos szociokulturális hátterű 
és  specifikus tanulási és/vagy figyelmi 
funkciózavarokkal küzdő személyek segíté-
séhez járulhat hozzá. 

A Kognitív Profil Teszt lehetővé teszi a 
képességek térképének megismerését: olyan 
előjelző, szűrő eljárás, amely az iskolai 
beváláshoz szükséges (rész)képességeket és 
azok háttértényezőit vizsgálja, s a képesség-
szerkezetet, a készségek hátterében azono-
sítható részképességeket mutatja meg. Nem 
terjed ki a kogníció teljes spektrumának 
vizsgálatára és a tanulási stílus feltérképe-
zésére, és nem diagnosztizál. Szerkezete, 
felvételének módja és az eredmények ki-
értékelése, értelmezése arra irányul, hogy 
az egyént – gyengeségeivel és erősségeivel 
együtt – egészként kezelje, differenciáltan 
értékelje, hogy minél inkább a fejlettségé-
nek és fejlődésének megfelelő ellátást kap-
hasson. A profil teszt elemzése a kognitív 
teljesítmények mögöttes tényezőire és ezek 
kapcsolatára fókuszál. Nem célja, hogy 
– a legtöbb képességmérő eljáráshoz és 
intelligenciateszthez hasonlóan – egyetlen 
adatban rögzítse az egyén képességeinek 
szintjét.

A teszt alkalmazhatóságát korábban 
két életkorra (7–9 év, 9–12 év) standardi-
zálták. A jelen projekt fejlesztő munkájá-
nak eredményeként vált alkalmazhatóvá a 
12 év feletti életkorú csoportokra, köztük 
a felnőttekre. A teszt három fő területen 
vizsgálja a kognitív működést: 

• Értelmi képesség: a verbális és elvonat-
koztatási képesség, valamint az emléke-
zet területén.

• Információfeldolgozás: lényegében az 
idegrendszer érésével kialakuló precíziós 
információfeldolgozás területei tartoznak 

ide (a különböző modalitások – vizuális, 
auditív és mozgásos feldolgozás –, a 
szekvencialitás és a figyelem irányítása).

• Iskolai készségek: olvasás, helyesírás, szá-
molás területén. A tanulási zavarok jel-
legzetesen ezekben a tantárgyakban mu-
tatkoznak meg leghamarabb.

A mérés során az alábbi változókat 
vizsgálják: szókincs; absztrakciós ké-
pesség, emlékezet; figyelem; fonológiai, 
auditív és vizuális feldolgozás; szenzo-
motoros képességek: mentális lexikon, 
szekvencialitás, iskolai készségek.

Az internetes változat külön előnye, 
hogy a feladatok többsége ismételten felve-
hető, mert a program véletlenszerűen gene-
rálja az elemeket a feladatokhoz.

A tesztanyag a minimálisan szüksé-
ges tesztfeladatokat tartalmazza, és nagy 
szabadságot ad a felhasználóknak, mert 
az egyes feladatok egymástól függetlenek, 
és szabadon cserélhetők más feladatokra, 
illetve kihagyhatók az olyan feladatok, 
amelyek a szakmai kérdés szempontjából 
irrelevánsak. A be- és felcserélhetőséget az 
biztosítja, hogy a feladatokban elért ered-
mény öt kategóriába sorolódik:

• tipikus: az a tartomány, amely az átlagtól 
egy-egy szórás felfelé és lefelé;

• erős: az a tartomány, amely az átlagtól 
feljebb esik, és távolsága az átlagtól egy 
és két szórás között van;

• kiemelkedő: az erős tartomány feletti 
eredmény;

• fejlesztendő: az a tartomány, amely az át-
lagtól lejjebb esik, és távolsága az átlagtól 
egy és két szórás között van;

• erősen fejlesztendő: a fejlesztendő tarto-
mány alatti eredmény.

A teszteredmények elemzése kapcsán 
Gyarmathy (2019) az online mérési tech-
nikát leíró tanulmányában megállapítja, 
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hogy „A felhasználóknak lehetősége van 
egyszerű Excel táblázatkezelő programba 
gyűjteni az adatokat, és a könnyen kezelhe-
tő és mindenki számára elérhető program 
segítéségével statisztikai feldolgozással a 
teszteredményeket önállóan elemezni. Ez-
zel az eljárással alkotható csoportprofil is, 
amely nagyon megkönnyítheti a fejlesztő 
tanítás megtervezését. A tanításba vitt 
fejlesztéssel hatékonyabb lehet az ellátás, 
hiszen sok, egyébként 
fejlesztő pedagógiai foglal-
kozásokat kívánó tanuló a 
tanulása során kaphat sze-
mélyre szabott támogatást, 
illetve a csoport/osztály a 
profiljának megfelelő fej-
lesztést és tanítást kaphat, erős és gyenge 
oldalainak megfelelően alakítható a tan-
anyagok feldolgozása.”

a Fiatal Felnőttekre kiter- 
jeSZTeTT OnLIne KOGnITÍV pROFIL 
TeSZ TeSZTeLÉSe A BKSZc-Ben

a tesztelés menete

A tesztelés célja volt a mérés eredményeivel 
alátámasztani, hogy a tizenévesek és fel-
nőttek képzésére kibővített online 
Kognítív Profil Teszt használható. A teszte-
lés a környezeti változásokkal gyorsan vál-
tozó képességek standardizálásának kér-
déskörére, a tesztfeladatok stabilitására, a 
feladatok közti korrelációk és a mérési 
eredmények pontosságát segítő  

időparaméterrel történő kiegészítés vizsgá-
latára irányult.

Az online teszt mérése a projekt futam-
ideje (2017. szeptember–2020. május) alatt, 
két alkalommal történik; jelen tanulmány 
a tesztelés első szakaszának eredményeit 
összegzi és adja közre. 

Az Online Kognitív Profil Teszt stan-
dardizálását öt átlagos budapesti és vidéki 
gimnázium (N≈270) kilencedik osztályos 

tanulóival, valamint a 
BKSZC-ben 2018/19-
ben szakgimnáziumi és 
szakközépiskolai tanul-
mányaikat megkezdő 9. 
és 10. osztályos tanulók 
(N≈1500) vizsgálatával 

végeztük el, kilenc tagintézmény 81 osztá-
lyának 1511 tanulója körében.

A Kognitív Profil Tesztről a mérés és 
az értékelés részleteinek megismertetésére 
a részt vevő tagintézmények pedagógusai 
és az érdeklődő szülők részére tájékoztatót 
tartottunk. A teszt kiinduló standardjá-
nak a gimnáziumokban nyert adatokat 
tekintettük, amelyeket kiegészítettünk 
a szakképzési centrum eredményeivel. A 
kutatás első részében a teszt feladatainak 
elemzését végeztük el.13 Az online teszt 
csoportosan szervezett egyéni kitöltésére 
a tanulóknak 45 perc állt rendelkezésre. 
A kitöltést az érintett iskolákban tanítási 
időben, tanórai keretben, az iskola számí-
tógépes tantermeiben, tanári felügyelettel 
valósítottuk meg. A teszt anonim, a belépés 
az online rendszerbe névtelenül és regiszt-
ráció nélkül, előre generált kóddal történt. 
A teszt eredményét a tanulók megtekint-
hetik a kitöltés végén, vagy a későbbiekben 
a saját kóddal, valamint megtekinthetik 
az osztályfőnökök is, saját osztályuk „ké-

13   Az adatfeldolgozás a Python környezet Pandas adatmanipulációs csomagjával történt. Az egyes mutatókra a gim-
náziumi tanulók esetén N=232 és N=274, a szakképzési centrum tanulóinál pedig N=1466 és N=1514 közötti 
számú eredmény született. 

nagyon megkönnyítheti 
a fejlesztő tanítás 

megtervezését
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pességprofiljának” vonatkozásában. Az 
eredmények tehát vizsgálhatók osztályszin-
ten, évfolyamszinten, valamint iskolai és 
centrumszinten is. A tanulók egyéni ered-
ményeit személyiségi jogaik védelme miatt 
nem vizsgáljuk. 

a tapasztalatok összefoglalása

A tesztelés első szakasza vizsgálati eredmé-
nyeinek elemzése alapján elmondhatjuk, 
hogy jelen kutatásban sikerült megalapozni 
a kognitív profil mérésére alkalmas online 
teszt használatát. További feladat a teszt 
fejlesztése és finomítása, elsősorban a „figu-
rális elvonatkoztatás”-
feladatok frissítése és „ver-
bális elvonatkoztatás” 
feladatok beépítése. Külön-
böző életkori csoportok, így 
a felnőtt korosztály vizsgá-
lata is segíti majd a teszt fel-
használásának szélesítését.14

A projekt keretében kibővített online 
Kognitív Profil Teszt sikerrel használható 
a tizenévesek és felnőttek kognitív tulaj-
donságainak mérésére. Az első vizsgálatok 
igazolták, hogy a teszt feladatai stabilak. 
Alacsony a feladatok közti korreláció, ami 
jelzi, hogy – bár némi átfedéssel –, eltérő 
képességeket mérnek. Az eredmények 
időparaméterrel történő kiegészítése, pon-
tosítása javítja a mérés pontosságát, aminek 
elsősorban az egyéni képességszerkezet 
vizsgálatakor van jelentősége.

A teszt gyorsan ad képet az iskoláskorú 
és felnőtt tanulók kognitív képességeiről. 
Alkalmas a tanulók képességszerkezetének 
megismerésére, az esetleges neurológiai 

alapú teljesítményzavarok előrejelzésére, 
és ezáltal eszköz lehet a kudarc megelőzé-
sében, a fejlesztés és tanítás hatékonyabbá 
tételében. 

A teszt használata és az eredmények 
értelmezése egyszerű, a pedagógusok és 
pedagógiai szakemberek számára könnyen 
elsajátítható, és egyaránt használható tanu-
lói, osztály- és intézményi szintű mérések 
megvalósítására. Nagyban hozzájárul a 
napi fejlesztés, az egyénre szabott képzés 
megvalósíthatóságához. 

A képzés elején belépők mérése révén 
nyert nagyszámú minta megoldotta a 
standardizálás azon problémáját, hogy 
a megbízható standard kialakításához a 
környezeti változásokkal együtt gyorsan 

változó képességek vizs-
gálata esetén elegendő 
adat álljon rendelkezésre. 
Továbbá a képzés kimene-
tekor megvalósított utó-
méréssel lehetővé teszi a 
fejlesztés hatékonyágának 

követését.
Szemben a korábban alkalmazott pa-

píralapú vizsgálattal, az online vizsgálati 
eljárással gyorsabban lehet adatokat gyűjte-
ni, de a távmérés minden bizonytalanságá-
val is kell számolnunk.

A feladatok közötti korrelációk alap-
ján az egyes vizsgált területek kapcsolata 
alacsony, de nem teljesen függetlenek a fel-
adatok. Jelentős kapcsolat csak az ugyan-
azon területek különböző dimenzióit mérő 
feladatok és mutatók között van. 

A tesztet kiegészíti Gyarmathy Éva 
Neurológia Alapú Teljesítményzavarok 
Kérdőíve,15 egy szintén szabadon elérhető, 
de még nem publikált eszköz a tanulási, 
figyelem- és hiperaktivitás-zavar, valamint 

neurológiai alapú 
teljesítményzavarok 

előrejelzésére

14  Az eredmények részletei Gyarmathy és mtsai (2019)-ben olvashatók.
15   Gyarmathy Éva korábban publikált Figyelemzavar – hiperaktivitás – tanulási zavar – diszharmónia tesztje itt 

található: http://www.diszk.hu/tesztek/ADHD-D-TZ-teszt
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a beilleszkedés diszharmóniájának azono-
sítására. A négy, egymással gyakran együtt 
járó tünetcsoportot 35 kérdéssel tárja fel a 
kérdőív. 

ÖSSZeFOGLALÁS

Az erősen és gyorsan változó környezeti té-
nyezők hatásai miatt a gyerekek fejlődése is 
jelentősen megváltozott, 
gyakoribbá vált az atipikus 
fejlődés, amely különböző 
szinten és módon negatívan 
befolyásolja az iskolai sike-
rességet. A sajátos nevelési 
igény besorolás miatt meg-
növekedett a különleges el-
látásban részesítendő tanulók aránya is, de 
ez csak a jéghegy csúcsa, mert számos diák, 
akár kap a nehézségeiről igazolást, akár 
nem,  kudarcot szenved az iskolában.  
A kudarc megelőzésében, a fejlesztés és ta-

hozzájárulhat az 
iskolai kudarcok 

és a lemorzsolódás 
csökkentéséhez

nítás hatékonyabbá tételében nagy szerepe 
van a tanulók képességszerkezete megisme-
résének, az esetleges neurológiai alapú tel-
jesítményzavarok előrejelzésének. A 
BKSZC-ben folyó kutatás, amely kereté-
ben a Kognitív Profil Teszt alkalmazását a 
12 évnél idősebb gyermekekre, fiatalokra 
és felnőttekre terjesztettük ki, nagyban 
hozzájárulhat az iskolai kudarcok és a le-
morzsolódás csökkentéséhez. A fejlesztés 
nyomán a későbbiekben szabadon elérhető 

online teszt könnyen és 
gyorsan ad képet az isko-
láskorú és felnőtt tanulók 
kognitív képességeiről. Al-
kalmas a tanulók képes-
ségszerkezetének megis-
merésére, az esetleges 
neurológiai alapú teljesít-

ményzavarok előrejelzésére, ezáltal eszköz 
lehet a kudarc megelőzésében, a szakkép-
zésben, a fejlesztés és a tanítási-tanulási fo-
lyamat hatékonyabbá tételében. 
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