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Kompetenciajelentés 2016. elemzése 

6. osztály, matematika 

Létszámadatok: 

 

Az előző évhez képest az osztály létszáma két fővel kisebb, de ebben halmozottan hátrányos tanuló is van. 

 

 

A telephelyek átlageredményeit megfigyelve a standardizált képességpontok tükrében az összes 

6. osztályosok körében az átlagos érték közelében vagyunk, a községi iskolákhoz és a városi iskolákhoz 

viszonyítva az átlagnak megfelelő eredményt produkáltunk. Van néhány olyan nyolcosztályos 

gimnázium is, melyek eredményét meghaladtuk. 



 

A megközelítőleg ezer hasonló adottságú iskolák közül csak 32 a jobb, míg 276 a nálunk 

gyengébb. 

 

A tanulók átlageredménye jobb, mint az országos, mint a községi, illetve a városi iskoláké. Ez 

örvendetes számunkra, de a konfidencia intervallumot megvizsgálva jól látszik, hogy az osztályba járó a 

tanulóink képessége milyen széles intervallumot ölel fel. Van 1411-es értékük, ami a legalacsonyabb a 

feltüntetettek közül, de a maximumunk (1616) több mint az ország bármely általános iskoláé.    

 



 

 

 



 

Ez a szalagdiagram mutatja leginkább, hogy a gyermeke alig 10%-ka a mérés időpontjában 

képesek voltak egyszerűen megfogalmazott, ismerős feladatokat megoldani, amelyekből a szükséges 

információt könnyen kinyerhették. A feladatokat többnyire egyetlen műveletvégzéssel megoldhatták. A 

műveletet a szövegből kikövetkeztették. 

  A tanulók 36%-a már képesek voltak egyszerű szövegbeli kapcsolatok felismerésére, 

egyszerű kategóriák kialakítására és alkalmazására, illetve alacsonyabb szintű következtetések 

levonására a szöveg egy vagy több részéből. Felismerték a szöveg legfőbb gondolatát, a szerző 

szándékát, értelmezni tudták a szöveg egy meghatározott részét, valamint háttértudásukra támaszkodva 

értékelni tudták a szöveg egy jellemzőjét.  

A tanulók 27%-a képesek voltak az információk közötti kapcsolat megtalálására több szempont 

figyelembevételével, felismerték és azonosították a szövegben a hasonló információkat, valamint 

különbséget tettek a megoldáshoz szükséges és nem szükséges információk között. Összefüggéseket 

ismertek fel, következtetéseket vontak le a szöveg egy részletére vagy egészére vonatkozóan, és a 

szövegrészeket egységbe tudták rendezni. Háttértudásuk segítségével értelmeztek egy szót, kifejezést, 

mondatot vagy a szöveg egészét egy kevésbé hétköznapi ismeretanyag vonatkozásában. Képesek voltak 

a szöveg egy jellemző tartalmi vagy formai jegyének értékelésére. 

  A tanulók 9,1%-a képes volt a szövegbe mélyen beágyazott információkat azonosítani és 

elrendezni, amelyek közül némelyik nem szó szerint szerepel a szövegben. Képesek voltak olyan 

információk visszakeresésére, amelyek több kritériumnak felelnek meg; ki tudják következtetni, hogy 

mely információ tartozik a feladathoz és melyik nem. Alkalmasak bonyolult összefüggések feltárására, 

egy számukra ismeretlen szövegben, a szövegrész és a szöveg egésze közötti kapcsolatok felismerésére, 

azonosítására; következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből, illetve a következtetések 

magas szintű értelmezésére. Értelmezni tudták a teljes szöveget, egy adott szövegrészt a szöveg 

egészének tükrében, a két- vagy többértelmű szövegrészeket, a várttal ellentétes elgondolásokat egy 

hosszabb és bonyolultabb szövegben. Háttértudásukra támaszkodva képesek voltak egy összetett szöveg 

tartalmi és formai jegyeinek kritikai jellegű megítélésére, a nyelvi árnyalatok értelmezésére, a szöveg 

egészének vagy részletének kritikai szempontú értékelésére, a szöveggel kapcsolatos hipotézisek 

felállítására. 

Kétszer ennyien az osztály18,2%-a szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információkat  

azonosította, összekapcsolta, rendezte. A félrevezető információt kiszűrte adott szempont alapján, a 

szövegben mélyen beágyazott, főszövegen kívül eső, vagy a megszokottól ellentétes helyen szereplő 

információkat visszakereste. A szöveg tartalmi elemeit és a mindennapi élet tapasztalatait magyarázata. 



A szöveg egy részletében leírt időrendet helyreállította, iskolai jellegű háttértudást alkalmazott. A 

szöveg tartalmi elemei közötti kapcsolatokat azonosította, a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-elem viszonyt megmagyarázatta. A szöveg hitelességével kapcsolatos tartalmi 

elemeket megmagyarázta, a kétértelmű, több jelentésű tartalmi elemeket feloldotta, értékítélet alkotásuk 

a mindennapi élettől távoli témájú szöveg tartalmi-stilisztikai jellemzőivel kapcsolatban is megfelelő. 

 

A felzárkóztató foglalkozások, és a tehetséggondozó óráknak köszönhetően sikerült megállítani 

az enyhén, de mégis romló tendenciát. 

 



 

 

 

A CSH-index is mutatja, hogy a megbízhatósági tartományunk rendkívül széles, a községi minimum 

szinthez képest majdnem kétszer alacsonyabb. 

Mindennapi munkánk során ezen értékek hátterével találkozunk, a fejlesztések, a felzárkóztató és a 

tehetséggondozó foglalkozások megszervezése ezért nagyon fontos. 

 

 

 

Kompetenciaelemzés 8. oszt.  

 

matematika 



 

Az SNI tanulók száma az osztály létszámának a 21%-át adták.  

 

Az összes intézményhez képest az osztály teljesítménye szignifikánsan nem tér el az átlagtól. 

 

A községi általános iskolák tekintetében alig kétszer annyi a nálunk gyengébben teljesítő mint a jobb 

eredményeket mutató. 



 

Az országos átlag 97,68%-át, a községi általános iskolák átlagának 101.5%-át teljesítettük. 

Ami aggasztó, hogy a konfidencia-intervallum alsó határa elmarad  a községi átlagtól, mégpedig annak 

csak a 96.16%-a, ami viszont örömteli, hogy a maximuma 106.2%. 

 

 

Az adatokat megfigyelve a 8. osztályosaink képességeloszlása széles határok között mozog. 

 



 

 

A szalagdiagram is mutatja, hogy az osztály tanulóinak a képességszintje rendkívül tág határok között 

helyezkedett el. 

 

 

Az eredmények az előző évekéhez képest szignifikánsan nem különbözött a várhatótól. 

 

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya az országos szintnél 10,5%-kal gyengébb, de a községi 

általános iskolák átlagánál 1.4%-kal jobb. 



 

A minimum szintet el nem érők az országos átlagnál 1.4%-kal gyengébb értéket mutattak, míg  a 

községi általános iskolákénál 7.9%-kal jobb. 

A 2016. évi kompetencia mérés elemzése 

8. osztály 

Szövegértés 

  

Átlageredmények 

1a ábra 

 
A jelentésben az első grafikon, amellyel találkozunk, az intézmények átlageredményeinek 

összehasonlítása  

Ha a pontunkat kivetítjük a függőleges tengelyre, akkor kapjuk meg az 1508-as értéket.  



Az országos átlagvonalhoz képest (1568) kicsit lejjebb vagyunk, viszont a községi általános iskolákkal 

összehasonlítva már sokkal jobb a helyzet, hiszen annál (1499) jobb eredményt értek el tanulóink. Az is jól 

megfigyelhető az ábrán, hogy míg az országos görbén több iskola diákja teljesített nálunk jobban, addig a községi 

általános iskolák teljesítmény görbéjén inkább a felfelé ívelő oldalon helyezkedünk el, kevesebben nyújtottak 

jobb eredményt nálunk, és többen teljesítettek alattunk. 

 

A FIT jelentés következő grafikonja: 

„A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)” 

 

Iskolánk átlageredménye a fent már említett 1508. Ezt nem úgy kell érteni, mint egy szokványos 

számtani közepet, átlagot, hogy a tanulók dolgozatait kijavítva minden dolgozat kapott bizonyos pontot, 

ezeket összeadták és elosztották 18-cal, ennyi tanuló írt – és az eredmény 1508 pont. 

 

 Az átlageredményhez hozzátartozik egy számköz, intervallum, a mi esetünkben ez (1455; 1566). 

Ennek neve: konfidencia-intervallum, magyarul megbízhatósági tartomány.  

 

Ha a tanulók egymás után, nem feltétlenül egymás utáni órán megírnak azonos nehézségű dolgozatot, de 

talán még ugyanazt is írhatják, akkor elképzelhető az is, hogy más-más eredményt kapnak. 

Ezért kell a megbízhatósági tartomány, amely megmutatja azt a két értéket, ami közé bizonyos 

valószínűséggel bele esik a mért iskola.  

 

Az első oszlopból következik: 

 -1270 iskola az iskolák 57 %-a szignifikánsan hasonlóan teljesített 

 - 232 iskola, az ország összes iskolájának 10%- a teljesített lényegesen    

 gyengébben 

 -733 iskola, az ország összes általános iskoláinak mintegy 32 %-a teljesített   nálunk 

szignifikánsan jobban 

 

 

 

A második oszlopból - amikor az eredményünket a községi általános iskolák eredményéhez 

viszonyítjuk – a következőket állapíthatjuk meg: 

 - 156 iskola, a községi általános iskolák 16 %-a gyengébben teljesített 

 - 688 iskolával (70 %) szignifikánsan hasonlóan teljesítettünk 

 - szignifikánsan jobban teljesített 133 iskola, 13,6 %. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy ott vagyunk a középmezőnyben, sőt a községi iskolákkal összevetve a 

községi diákok nagyobb százalékban teljesítettek nálunk gyengébben (16 %), mint jobban (13,6 %). 

 

 



 
 
 

 

A leggyengébb tanulónk 1288, a legjobb 1737 pontot ért el. A községi általános iskolák 

leggyengébb tanulója 1174 pontot ért el, az országos leggyengébb eredmény pedig 1227. 

Sajnálatos, hogy diákjaink között magas az igen gyengén teljesítők száma. 

 

A 25-ös percentilis értékünk (1417) kicsivel kevesebb az országos értéktől (1429). A községi általános 

iskolák eredménye picivel jobb, mint iskolánké (1359).  

 

A 75-ös percentilis értékünk, azaz a jól teljesítő diákok (1607) sajnos még mindig elmarad az országos 

értéktől (1714), a községi általános iskolákétól is, csak kisebb mértékben (1639). 

 

A 95-ös percentilis értékünk (1737) sajnos nagyobb mértékben marad el az országos értéktől (1886), a 

községi általános iskoláktól kisebb mértékben marad el (1822). 

 

 

Képességszintek 

 

A jelentés a tanulókat képességeik alapján szintekbe sorolja be. Ez a mérés láthatóvá teszi pl. az 

osztályban lévő tanulók tudásszint szerinti helyét. Meg tudjuk mondani, legalább milyen képességeket 

tudhatnak magukénak az adott szintbe tartozók, és mi az, amiben elmaradnak a magasabb szinten 

található tanulóktól.  

Öt – pontosabban fogalmazva 4+1 – képességszintet különböztetnek meg.  

 

Képességszintek jellemzése  



 
A fekete és fehér körök tanulóinkat jelölik az egyes képességszinteken. 18 kör 18 tanulónk 

teszteredménye. 

Örvendetes, hogy szint alatt, sőt az 1. szinten sem jelenik meg tanuló a 8. osztályosok közt.  

2. szinten van 2 tanulónk az osztály 11 %-a. Az országos eredmény az összes iskoláknál szinte 

teljesen megegyezik intézményünkével 10,7 %, a községi iskolák esetében kicsivel magasabb 

16,2 %. 

3. szinten helyezkedik el 7 tanuló, tanulóink 39%-a. Az országos és községi átlag is ennél 

egyformán kevesebb, 25,6, ill. 25,3 %.  

4. szinten találjuk 7 tanulónkat, az osztály 39 %-át. Az országos átlag ennél jóval 

elmarad:25,6%, a községi iskolák esetében is csak 25,3 %. 

Az 5. szinten 2 tanulónk, az osztály 11,1 %-a teljesített, az országos eredmény sajnos ennek 

kétszerese 22,7 %, a községi iskolák esetében is magasabb a százalékos arány ezen a szinten: 

17,7 %. 

A 6. és 7. szinteken nem szerepeltek tanulóink. Országosan a tanulók 20,7 %-a, a községi 

iskolákban is a diákok 8,6 %-a érte el ezt a képességszintet. 

Az eredményből látszik, hogy a kiemelkedő képességű tanulók hiányoznak iskolánkból. 

 

 

 

 

Összegzés: 
 

A 6. évfolyam eredménye szövegértésből mind a hasonló községi, mind a közepes községi 

általános iskolák eredményeivel, sőt az országos eredményekkel is összhangban van, nagy 

eltérés egyik esetben sem tapasztalható. 

 

A 8. évfolyamon két évben látható piros arcocska, jelezvén, hogy annak az évnek az 

eredményétől elmarad a 2016. évi. Ez pedig a 2013-as és 2015-ös év. A 2013-as év eredményei 

kiemelkedően jók, nemcsak szövegértésből, hanem matematikából is.  

 



Ha az országos eredménnyel hasonlítjuk össze a 8. osztályosok eredményét, akkor azt látjuk, 

hogy a konfidencia-intervallum felső értékét majdnem elérték diákjaink (1566; 1569), ez azt 

jelenti, hogy az osztály legjobb eredménye majdnem megegyezik a legjobb országos 

eredménnyel. Sajnos a leggyengébb tanuló eredménye látványos mértékben marad el az 

országos átlagtól. (1455; 1567) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2016. évi kompetenciamérés elemzése 

6. osztály 

Szövegértés 

  



 
 

A jelentésben az első grafikon, amellyel találkozunk, az intézmények átlageredményeinek 

összehasonlítása  

A narancssárga karikával jelzett pont az iskolánkat jelöli. A furcsa formájú görbét - (normál eloszlás 

eloszlásfüggvényének képét) - úgy kapták meg, hogy az iskolákat teljesítményük alapján pontokkal jelölve 

felmérték. A folytonos vonal sok-sok pont szoros egymás mellé helyezéséből adódott. A görbe  bal oldali legalsó 

pontja a leggyengébben teljesített, míg a jobb oldali felső pontja a legjobban teljesített iskolát jelöli.  

Eredményünket elhelyezték az összes intézmény és a községi általános iskolák görbéjén is.  

Ha a pontunkat kivetítjük a függőleges tengelyre, akkor kapjuk meg az 1429-es értéket.  

Az országos átlagvonalhoz képest kicsit lejjebb vagyunk, viszont a községi általános iskolákkal 

összehasonlítva már jobb a helyzet, hiszen teljesen megfelelünk az átlagnak (1425), egy picivel még felette is 

vagyunk (1429). Az is jól megfigyelhető az ábrán, hogy míg az országos görbén több iskola diákja teljesített 

nálunk jobban, addig a községi általános iskolák teljesítmény görbéjén inkább a felső egy harmadban 

helyezkedünk el, kevesebben nyújtottak jobb eredményt nálunk, és többen teljesítettek alattunk. 

 

A FIT jelentés következő grafikonja: 

„A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)” 

 

Iskolánk átlageredménye a fent már említett 1429. Ezt nem úgy kell érteni, mint egy szokványos 

számtani közepet, átlagot, hogy a tanulók dolgozatait kijavítva minden dolgozat kapott bizonyos pontot, 

ezeket összeadták és elosztották 11-gyel,- ennyi tanuló írt – és az eredmény 1429 pont. 

 



 

 

 Az átlageredményhez hozzátartozik egy számköz, intervallum, a mi esetünkben ez (1304; 1574). 

Ennek neve: konfidencia-intervallum, magyarul megbízhatósági tartomány.  

 

Ha a tanulók egymás után, nem feltétlenül egymás utáni órán megírnak azonos nehézségű dolgozatot, de 

talán még ugyanazt is írhatják, akkor elképzelhető az is, hogy más-más eredményt kapnak. 

Ezért kell a megbízhatósági tartomány, amely megmutatja azt a két értéket, ami közé bizonyos 

valószínűséggel bele esik a mért iskola.  

 

Az első oszlopból következik: 

 -1689 iskola az iskolák 79 %-a szignifikánsan hasonlóan teljesített 

 - 122 iskola, az ország összes iskolájának 6%- a teljesített lényegesen    

 gyengébben 

 -340 iskola, az ország összes általános iskoláinak csupán 16 %-a teljesített   nálunk 

szignifikánsan jobban 

 

A második oszlopból - amikor az eredményünket a községi általános iskolák eredményéhez 

viszonyítjuk – a következőket állapíthatjuk meg: 

 - 90 iskola, a községi általános iskolák 9 %-a gyengébben teljesített 

 - 866 iskolával (87%) szignifikánsan hasonlóan teljesítettünk 

 - szignifikánsan jobban teljesített 35 iskola, csupán 3,5 %. 

 

 

A képességeloszlás néhány jellemzője 

1b ábra 

 

 
 

 

A leggyengébb tanulónk 1059, a legjobb 1706 pontot ért el. A községi általános iskolák leggyengébb 

tanulója 1102 pontot ért el, az országos leggyengébb eredmény pedig 1151. 

 

A 25-ös percentilis értékünk (1266) is elmarad egy kicsivel a községi általános iskolák eredményétől 

(1283). Az átlagunk az országos értéktől igen kis mértékben marad el, a községi általános iskolák 

átlagától (1425) pedig egy kis mértékben magasabb. 

 

Örvendetes, hogy a 75-ös percentilis értékünk, azaz a jól teljesítő diákok (1600) már csak igen kis 

mértékben marad el az országos értéktől (1643), a községi általános iskolákat pedig megelőztük (1565). 



 

A 95-ös percentilis értékünk (1706) sajnos nagyobb mértékben marad el az országos értéktől (1817), a 

községi általános iskoláktól kisebb mértékben marad el (1750). 

 

 

 
        

 

 
 

 
 

A fekete és fehér körök tanulóinkat jelölik az egyes képességszinteken. 11 kör 11 tanulónk 

teszteredménye. 

1. szinten és annak az alsó határán egy-egy tanulónk áll. A többség képes egyszerűen 

megfogalmazott feladatok megértésére. Rendelkeznek azokkal a képességekkel és ismeretekkel, 

amelyek a továbbhaladáshoz szükségesek. 

2. szinten van 2 tanulónk az osztály 18 %-a. Országos eredmény az összes iskoláknál 16 %, a 

községi iskolák esetében 21 %. 

3. szinten helyezkedik el 2 tanuló, tanulóink 25,5%-a. Az országos átlag ennél kicsivel 

kevesebb, 22,9 %. A községi általános iskoláknál ez lényegesen alacsonyabb 9,1%. 

4. szinten találjuk 3 tanulónkat, az osztály 36,4 %-át. Az országos átlag 25,3%.  

Az 5. szinten a tanulónk 18,2 %-a teljesített, országosan közel ugyanennyien: 18,3 %, a községi 

iskolák ezen a képességszinten alacsonyabb százalékban teljesítettek: 12%. Iskolánkban az 5. és 

6. szinteken nem szerepeltek tanulók. Országosan is csak a tanulók 8,4 %-a, míg a községi 

iskolákban csupán 3,9 %-a érte el ezt a képességszintet. 

 

 



 

 

A kompetenciamérés eredményéhez kapcsolódó észrevételeink 

 

 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, szakiskola 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 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.  

 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. 

 Tehetséggondozó szakkört hirdettünk matematikából és magyar nyelv és irodalom tantárgyból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTÉZKEDÉSI TERV 

 A 2016-es mérési eredmények javítása érdekében az alábbi feladatok és tevékenységek végrehajtása 

szükséges: 

 

Feladat Felelős Határidő 

A 2016-es mérési eredmények 

iskolai szintű elemzése.  

Intézményvezető  2017. június 30.  

A 2016-es mérési eredmények 

tantárgy szintű, évfolyam szintű 

elemzése 

matematika és magyar 

szaktanárok, 

munkaközösség vezetők 

2017. 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 

2017. szeptember 

A tanulási és magatartási 

nehézségekkel küzdő 

gyerekeket a lehető legkorábban 

szűrjük ki és küldjük tovább 

szakértői vizsgálatra. 

minden pedagógus, 

gyógypedagógus, logopédus 

folyamatos 

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 

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 legyenek képesek 

ezekből adatok kiolvasására. 

tanítók, szaktanárok folyamatos 

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 

 

 

 
 
 

 


