
A Kognitív Profil Teszt bemeneti mérésként történő 

alkalmazásának lehetősége a szakképzésben

A téma aktualitása: fókuszban
• A gazdaság gyors változása, az oktatás és gazdaság közelítésének

szükségessége, a szakképzés megújítása

• A tanulási kudarc megelőzése, a fejlesztés és a tanítási-tanulási

folyamat hatékonyabbá tétele -> a tanulók megismerése, fejlesztése,

teljesítményzavarok előrejelzése (Gyarmathy, 2019) a lemorzsolódás

elleni harcban

A hazai szakképzésben magas a hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel

küzdő gyermek és felnőtt tanulók aránya, akik

 veszélyeztetettek a korai iskolaelhagyás és az iskolai-munkahelyi

lemorzsolódás tekintetében,

 tanulásuk támogatása társadalmi gazdasági szempontból kulcskérdés,

amely azonban a szokásostól eltérő szemléletet és módszereket kíván.

A kutatás célja
 a korábban gyermekek körében alkalmazott Kognitív Profil Teszt (KPT) 

alkalmazásának kiterjesztése tizenéves és felnőtt tanulókra,

 igazolni, hogy a szakképzésbe belépő tanulók a gimnáziumi tanulókhoz 

képest alacsonyabb KPT-ben mért, iskoláztatási szempontból fontos 

képességekkel rendelkeznek, kutatni felzárkóztatásuk lehetőségeit,

 igazolni, hogy a KPT révén, a mért területeken a tanulók fejleszthetők, 

azaz pedagógiai fejlesztések révén mérhető fejlődés érhető el a tanulási 

eredményekben és fejlesztett képességekben. 

Hipotézisek
 A szakképzésbe belépő tanulók a gimnáziumi tanulókhoz képest 

alacsonyabb KPT-ben mért, iskoláztatási szempontból fontos 

képességekkel rendelkeznek. 

 A szakképzésben a KPT bemeneti mérésként történő alkalmazása 

hozzájárul a tanulók tanulási eredményeinek javulásához, 

 a tanulók mért területeken történő pedagógiai fejlesztése kimutatható 

fejlődést eredményez a tanulási eredményeikben és kompetenciáikban, 

ezáltal csökkenthető a lemorzsolódás.
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A kutatás a „BKSZC – Bátorság, Komplexitás, Szinergia és Célszerűség a szakképzésért” c. VEKOP 8.6.3. sz. projekt 

keretében valósult meg.

Eredmények
 A projekt keretében kibővített online Kognitív Profil Teszt sikerrel alkalmazható a tizenévesek és felnőttek bemeneti méréseként, a fejlesztés meglapozójaként.

Szabadon és könnyen felhasználható eljárás nevelési szakemberek számára.

 A teszt alkalmas a tanulók képességszerkezetének megismerésére, az esetleges neurológiai alapú teljesítményzavarok előrejelzésére, a fejlesztés a tanítási és

tanulási folyamat hatékonyabbá tételére.

 A teszt feladatai stabilak, a feladatok közti korrelációk alacsonyak, ami azt jelzi, hogy - bár némi átfedéssel - eltérő képességeket mérnek.

 A vizsgálat megerősíti az általános trendet, hogy az iskolatípusok rangsorba állíthatók. A BKSZC KPT mérésben a gimnáziumok tanulói teljesítettek legjobban, ezt

követték a szakgimnáziumok, majd a szakközépiskolák tanulói.

 A kutatás igazolta, hogy a mért területeken - a pedagógiai fejlesztések eredményeként – mérhető fejlődés mutatható ki. A 2019 őszén egyszer mért tanulók

szignifikánsan jobb eredményeket értek el, mint a 2018-ban egyszer mért tanulók.

A kutatás menete (2018 szeptember-2020 május)
Helye: a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (BKSZC) 11 

szakgimnáziuma és szakközépiskolája, ahol a 2018 és a 2019 őszén 

belépő tanulók KPT bemeneti mérését végeztük el, majd az eredményeket 

elemeztük tanulói, osztály és iskolai szinten. A teszt kitöltése osztályonkénti

csoportokban az iskolák számítógéptermeiben, tanári felügyelet mellett 

történt. A teszt kiinduló standardja a gimnáziumokban mért adatok voltak.

Biztosítva az anonimitást a tanulók saját, egyéni kóddal léptek be a 

rendszerbe, s azonnal kaphattak visszacsatolást az eredményekről. Az 

értékelés során nyert eredményeket a szülőkkel, a pedagógusokkal és az 

iskolavezetőkkel osztottuk meg.

A Kognitív Profil Teszt (KPT)- Dr. habil. Gyarmathy Éva PhD által

átdolgozott nemzetközi teszt magyar adaptációja - International Cognitive Profil

Test (Smythe, 2002; Gyarmathy, Smythe, 2000; Smythe, Gyarmathy, Everatt,

2002)

Vizsgálja az iskolai készségek fejlődésében szerepet játszó leglényegesebb

(rész)képességeket és készségeket, utal a tanulási zavarokra, kognitív térképet

adva az egyén erősségeiről, gyengeségeiről. Alkalmas a mért területeken

egy személy vagy csoport fejlődésének nyomon követésére.

A szabadon felhasználható, interneten ingyenesen kitölthető teszt

véletlenszerűen generál játékos feladat elemeket, s azonnali visszacsatolást

biztosít. Használata egyszerű, ismételten felvehető.

A teszt az értelmi képességek, az információfeldolgozás és tanulási zavarokat

jellegzetesen mutató iskolai készségek (olvasás, helyesírás és számolás)

területén vizsgálja a kognitív teljesítményeket, fókuszálva a kognitív

teljesítmények mögöttes tényezőire, kapcsolataira, a részletek

összefüggéseire. A háttérképességek akkor is tanulási problémákat

okozhatnak, ha az iskolai készség az intenzív gyakorlás miatt nem mutat

gyengeséget (pl.: jó helyesírás és elfogadható olvasási készség ellenére is

lehet valaki diszlexiás, ami például az idegen nyelvek tanulásában jelenhet

meg zavarként).

A tesztfeladatok értékelése öt kategória szerint történik:

 Kiemelkedő és Erős övezet: az átlagtól felfelé, tehát jó vagy különösen jó.

 Tipikus övezet: alapvetően sem kiemelkedően jó, sem alapvetően rossz,

nem jelent elmaradást, átlagos, középeredmény

 Fejlesztendő és Erősen fejlesztendő övezet: elmaradást jelez, szükséges a

célzott fejlesztés. Fejlesztendő: enyhébb fokú, Erősen fejlesztendő:

jelentősebb probléma

A teszt az egyént az osztályhoz, az osztályt az iskolához, az iskolát a

centrumhoz méri, de korosztályi átlagtól való eltérés is kimutatható.

Az ezzel az eljárással alkotható csoportprofil nagymértékben megkönnyíti a

fejlesztő pedagógiai munkát, a személyre szabott támogatást.

A teszt elérhető: http://kognitivprofil.hu/bkszc/

A KPT különböző feladatai közti 

korrelációk
A diagram azt mutatja, hogy különbség van 

az iskolatípusok eredményei között.
A mindkét évben lekérdezett diákok a 

második évben kimutathatóan jobb 

eredményeket értek el. 
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2018-2019. tanév: 2019-2020. tanév:

2018. október – 2019. január 
között

2019. szeptember – 2020. január 
között

9 tagintézmény, 81 osztály 11 tagintézmény, 127 osztály

9. és 10. osztályos 
szakgimnáziumi és 
szakközépiskolás diákok

9., 10. és 11. osztályos 
szakgimnáziumi és 
szakközépiskolás diákok

Minta: 1511 fő Minta: 2159 fő lekérdezett -
1244 fő elemzett

mailto:szokoly.maria@ppk.elte.hu
mailto:pap.anna@bkszc.hu
http://kognitivprofil.hu/bkszc/

