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A 2014-es Kompetenciamérés eredményeinek elemzése 

 

 

Táblázat 1. 

Létszámadatok 

 

 A 6. évfolyamon 1 tanuló, a 8. évfolyamon 2 tanuló SNI TANAK enyhe értelmi 

fogyatékosság miatt kapott mentességet a teszt megírása alól. A 6. évfolyamon 4 tanuló, a 8. 

évfolyamon 3 tanuló teljesítménye SNI egyéb pszichés fejlődési zavar miatt nem számított bele 

az iskola eredményébe. A 6. évfolyamon és a 8. évfolyamon is 1-1 tanuló hiányzott (ideiglenes 

sérülés, illetve hosszan tartó betegség miatt). 

 

 

Iskolánk tanulói által elért eredményt az alábbi táblázatok szemléltetik. 

 

Táblázat 2. 

Átlageredmények 

 

A fentiek alapján látható, hogy a 6. és a 8. évfolyamokon a matematika és szövegértés 

eredménye szignifikánsan nem tér az országos átlagtól. 

 

Táblázat 3. 
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A telephely eredménye a CSH – index tükrében 

 

 

Az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítmény nem mutat jelentős 

eltérést a várhatóhoz képest a hatodik évfolyamon mind matematika, mind a szövegértés 

területén. A nyolcadik évfolyamon nem állt rendelkezésre kellő számú kérdőív a CSH-index 

kiszámításához. 

 

Táblázat 4. 

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben 

 

A fentiekből látható, hogy 2010 óta a 6. évfolyamon matematikából 2012-ben teljesítettek 

leggyengébben diákjaink. 2013-ban és 2014-ben már szignifikánsan nem tért el a tanulók 

eredménye az országos átlagtól. A 8. évfolyamon matematikából diákjaink eredménye 2010-

ben és 2011-ben az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb. 

Szövegértésből mindkét évfolyamon tanulóink az országos átlagnak megfelelően teljesítettek. 
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Táblázat 5. 

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya 

 

Matematikából a 6. évfolyamon az országos átlaghoz viszonyítva kis mértékben magasabb az 

alapszint alatt teljesítők aránya, ám a községi iskolákhoz viszonyítva már alacsonyabb (5%-

kal) ezen tanulók száma. 8. évfolyamon mind az országos, mind a települési iskolákhoz 

viszonyítva alacsonyabb az alapszint alatt teljesítők aránya. az országos szintnél 12%-kal, a 

hasonló települések eredményéhez képest 21 %-kal alacsonyabb az alapszint alatt teljesítők 

aránya. 

 

Táblázat 6. 

A minimumszintet el nem érő tanulók aránya 

 

Matematikából és szövegértésből 6. évfolyamon az országos eredményhez viszonyítva 

alacsonyabb a minimumszint alatt teljesítő tanulók száma. Ugyanez mondható el a 8. évfolyam 

szövegértéséről, a matematika esetében minimálisan (0,2 %-kal) magasabb a szintet el nem érő 

tanulók aránya az országos átlaghoz képest, a hasonló községi iskolákkal összevetve azonban 

(6,5 %-kal) alacsonyabb ugyanez az érték. 

 

A kompetenciamérés eredményéhez kapcsolódó észrevételeink 
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 A felsőbb évfolyamok felé haladva a szülői odafigyelés egyre inkább elmarad. Már 

második osztályban ritkul az otthoni ellenőrzés, ill. számonkérés. A harmadik osztálytól 

kezdődően gyakran előfordul, hogy a gyerekek pontozóját, tájékoztatóját, ellenőrzőjét a szülő 

hónapokon át nem látja, ez mutatja, hogy a szülők egy része nem követi figyelemmel gyermeke 

tanulmányait.  

 Statisztikai adatok bizonyítják, hogy első osztályban még 90% a fogadóórák, szülői 

értekezletek látogatottsága, ez az adat a hetedik osztályra 46%-ra csökken. 

 A gyerekek nagy része nem érzi át a mérés súlyát, annak eredménye semmiféle 

következménnyel nem jár rá vonatkozóan. A középiskola nem segíti az általános iskola 

munkáját akkor, amikor minden tanulót (néha még a több tantárgyból bukottakat is) felvesz. A 

nyolcadik osztályos tanulókat nem motiválja a jobb tanulmányi eredmény elérése, mivel az 

elégséges osztályzatokkal is felvételt nyernek. A gondokkal terhelt szülők jelentős része 

megelégszik a tanulók közepes teljesítményével, nem állítanak magasabb elvárásokat a 

gyerekekkel szemben. 

 A gyerekek egyre kevesebbet olvasnak, az olvasás nem válik rutinná, a legtöbb gyerek 

számára az örömforrás helyett fáradságos erőfeszítés. A könyv, az olvasás szerepét átvette a 

számítógép, az internet, amelyet ritkán használnak tudatosan az ismeretszerzés érdekében a 

diákok. 

 Több szülő már harmadik osztályban nem tud érdemben segítséget nyújtani 

gyermekének a nehezebb feladatok megoldásában, felső tagozaton a problémák pedig 

hatványozottan jelentkeznek. 

 Az eredményt nagyban befolyásolja az a tény is, hogy a felső tagozaton a tanulók közel 

ezer órával többet hiányoznak átlagban, mint az alsó tagozatosok. (A mulasztott órák magas 

számáról a szülők tudnak, sőt, pontosan nyilvántartották, ügyelve arra, hogy az osztályozó 

vizsgát maga után vonó 250 órát el ne érje gyermekük. 

 A kompetencia mérések eredményeinek értelmezése félreértésekre adhat okot, mivel a 

mérés alapszintje nem egyezik meg az iskolák pedagógiai programjában megállapított 

elégséges osztályzattal. A kompetencia mérés minimumszintjét mindig az előző év 

felméréseinek eredményeiből állapítják meg. 

 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak is a 

többiekkel azonos időkeretben kell teljesíteni a feladatok megoldását, holott nekik sokszor a 45 

percig való figyelem is komoly problémát jelent. Ezek a tanulók nemcsak a gyenge 

teljesítményükkel rontják a mérés eredményét, hanem fegyelmezetlenségükkel a többiek 

munkavégzését is hátráltatják. 

 

Eddigi erőfeszítéseink a kompetencia mérés eredményeinek javítására 

 

 Iskolánkban évek óta első évfolyamtól kezdve differenciált tanulásszervezés folyik. 

Ennek keretében mind az alsó, mind a felső tagozaton fejlesztjük a különböző képességű 

tanulókat.  
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 A tehetséggondozásnak köszönhetően diákjaink rendre eredményesen szerepelnek a 

különböző tanulmányi versenyeken. 

 A tanulmányi kirándulások szervezésekor szem előtt tartjuk, hogy a tanulók a 

kulcskompetenciákat valós helyzetekben gyakorolhassák. 

 múzeumpedagógiai foglalkozások 

 kirándulások 

 színház-, bábszínház látogatások 

 vetélkedők 

 könyvtárhasználati órák (az iskolában, valamint a Kisfaludy Károly 

Könyvtárban) 

 Kiskutatók akadályversenye az SZIE-n 

 interaktív városnézés az SNI tanulók részvételével 

 A tanulás tanulása mint kulcskompetencia fejlesztése tanóra keretében történik az 

ötödik évfolyamon. 

 Minden tanórán igyekeztünk olyan feladattípusokon keresztül elsajátíttatni a 

tananyagot, amelyekkel a kompetenciamérés során találkoznak a tanulók. Ezen kívül a 

logikus gondolkodás fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektettünk. 

 A szövegértést és a logikai gondolkodást átgondoltan megválasztott taneszközökön 

keresztül gyakoroltattuk.  

 2009-ben pályázatot nyertünk, melynek keretében a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Pedagógiai Intézet segítségével elemeztük iskolánk eredményeit. 
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INTÉZKEDÉSI TERV 

 A 2014-es mérési eredmények javítása érdekében az alábbi feladatok és tevékenységek 

végrehajtása szükséges: 

 

Feladat Felelős Határidő 

A 2014-es mérési 

eredmények iskolai szintű 

elemzése.  

Intézményvezető  2015. június 30.  

A 2014-es mérési 

eredmények tantárgy szintű, 

évfolyam szintű elemzése 

matematika és magyar 

szaktanárok, munkaközösség 

vezetők 

2015. augusztus 31. 

A kompetenciamérés 

fontosságára már az első 

osztályba való lépéskor fel 

kell hívni a szülők figyelmét. 

A 4. 6. és 8. osztályokban ezt 

ismételten tegyük meg, 

bemutatva egy feladatlapot, 

hogy milyen mennyiségű és 

milyen típusú feladatokat 

kell a tanulóknak 

megoldaniuk. A 6. és 8. 

osztályok osztályfőnöke 

hangsúlyozza, hogy 

mennyire fontos a tanulók 

által hazavitt, és az otthoni 

körülményekre vonatkozó 

kérdéseket tartalmazó 

kérdőívek (tanulói kérdőív) 

valóságnak megfelelő, 

pontos kitöltése, 

visszaküldése az iskolába. 

az 1. 6. és 8. osztályok 

osztályfőnöke 

2015. szeptember 

A tanulási és magatartási 

nehézségekkel küzdő 

gyerekeket a lehető 

legkorábban szűrjük ki és 

minden pedagógus, 

gyógypedagógus, logopédus 

folyamatos 
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küldjük tovább szakértői 

vizsgálatra. 

A differenciált 

foglalkozásokat a 

hatékonyság szempontjából 

képességek szerinti 

csoportbontásban tartsuk. 

minden pedagógus folyamatos 

A szülői értekezleteken és 

fogadó órákon túl 

lehetőséget biztosítunk a 

szülők számára-akár délelőtti 

időpontban is-, hogy 

felkeresse a szaktanárokat a 

gyermekével kapcsolatos 

problémáival. 

 

minden pedagógus folyamatos 

Az anyanyelvi és 

matematikai kompetenciák 

fejlesztése minden 

pedagógus szívügyének kell 

lenni, így a tanórák során 

adódó minden lehetséges 

alkalmat meg kell ragadniuk 

a gyakoroltatásra. 

minden pedagógus folyamatos 

A szövegértés gyakoroltatása 

során alsó és felső 

évfolyamon egyaránt olyan 

kérdések alkalmazását kell 

előtérbe helyezni, amelyek 

nem csupán a sorok közül 

kiolvasható információkra 

(explicit) kérdeznek rá, 

hanem a mögöttes 

tartalmakat is keresik. 

minden pedagógus folyamatos 

Az olvasástechnika, a 

szövegértés, valamint 

szókincs fejlesztése minden 

tanórán jelenjen meg, 

lehetőség szerint csoport-, 

illetve páros munkákban, 

hogy a tanulói aktivitás 

biztosított legyen. 

minden pedagógus folyamatos 

A tanulók szókincsének 

fejlesztése érdekében a 

szóbeli feleltetést helyezzük 

előtérbe.  

szaktanárok folyamatos 
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Alsó tagozaton a tanítók 

használják a szókincstár 

füzetet, amely ismeretlen 

szavak magyarázatára 

szolgál. 

tanítók folyamatos 

Minden pedagógus 

gyakoroltassa a tanulókkal a 

kérdésfeltevést, a 

véleményalkotást, az 

indoklást. 

szaktanárok folyamatos 

A dolgozatokban, 

témazárókban jelenjenek 

meg a kompetencia alapú 

kérdések, feladatok, 

utasítások. 

minden pedagógus folyamatos 

A feleletek, dolgozatok 

értékelésekor a 

kompetenciamérés 

javításának tematikáját 

alkalmazzuk, azaz csak az 

utasításnak pontosan 

kiválasztott választ fogadjuk 

el helyesnek. 

minden pedagógus folyamatos 

Érjük el, hogy a tanulók 

képesek legyenek egy adott 

témáról összefüggően, 

választékosan beszélni. A 

kiselőadások remek 

lehetőséget kínálnak erre, a 

tanulók pedig könnyebben 

motiválhatók az érte kapható 

jó jeggyel. 

minden pedagógus folyamatos 

A tanulószobán és a napközi 

foglalkozásokon azon 

tanulók számára, akik már 

végeztek a feladatukkal, 

biztosítsunk lehetőséget a 

szövegértés gyakorlására a 

termekbe bekészített 

feladatlapokkal. 

minden pedagógus folyamatos 

A természettudományos 

tantárgyak keretében, 

elsősorban fizika-, 

matematika-, kémia-, 

biológia-, természetismeret-

és környezetórákon a 

szaktanárok gyakoroltassák a 

táblázatok, grafikonok, 

halmazok, ábrák, táblázatok 

értelmezését, a tanulók 

tanítók, szaktanárok folyamatos 
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legyenek képesek ezekből 

adatok kiolvasására. 

Rajz, technika, matematika, 

hon-és népismeret 

tantárgyakat tanító 

szaktanárok fordítsanak 

nagyobb figyelmet a térbeli 

tájékozódásra, az alaprajzok 

értelmezésére, a koordináta 

rendszerben való 

eligazodásra. 

tanítók, szaktanárok folyamatos 

 

 


