ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS – 2015
Intézményi jelentés
I. Az országos mérésről1,2
Az Országos kompetenciamérések rendszerének működtetését a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő. A mérés időpontja és tartalmi jellemzői szintén jogszabályokban rögzítettek. A részvétel – kevés kivételtől eltekintve – minden érintett diák számára kötelező.
A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az
adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.
Az Országos kompetenciamérés célja, hogy adatokkal szolgáljon a magyar oktatás teljesítményéről, intézményi szinten pedig objektív visszajelzést és összehasonlítási alapot
nyújtson az iskolák és fenntartóik számára az elért teljesítményekkel kapcsolatban. A tanulói és iskolai teljesítmények objektív összehasonlíthatóságának egyik legfontosabb feltétele,
hogy figyelembe vegye azokat a körülményeket, amelyek között a tanulási és oktatási folyamat zajlik, így az iskolai lehetőségeket, a tanulók családi viszonyait, vagy a tágabb társadalmi környezet hatásait. A célnak megfelelően, az Országos kompetenciamérés a tanulói
képességek mérése mellett olyan információk széles körének gyűjtésére törekszik, amelyek
befolyásolhatják a tanulói teljesítményeket, magyarázni képesek a teljesítmények szóródását – alapot nyújtva ezzel az országos, területi vagy intézményi oktatáspolitikai tervezéseknek.
A mérés a teljesítményeket nem csak abszolút skálán mutatja be, hanem a háttérkérdőív
alapján a tanulók szociokulturális hátterét megjelenítő családi háttérindex segítségével azon
iskolák rendkívül értékes pedagógiai teljesítményét is láthatóvá teszi, elemezni lehet a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését. A pedagógiában
többszörösen bizonyított tudományos tény, hogy a tanulók teljesítményére nagy hatással
van családjuk szociális, kulturális és gazdasági helyzete. Éppen ezért a különböző tanulói
összetételű iskolák pedagógiai teljesítményét pusztán a teljesítményátlagok nem tükrözik
megfelelően. A tanulói kérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátte-
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rét megjelenítő ún. családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos
vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye.
Mindezek figyelembe vételével az elemzés két probléma köré szerveződött:
1. Az intézmények közötti teljesítménykülönbségek.
2. A családi háttér iskolai homogenitásának hatása a teljesítményekre.

1. ábra: A családi háttérindex (CSH) alapján számított várt illetve a tényleges teljesítmény összehasonlítása mutatja a tanuló fejlődését valamint az iskola fejlesztő hatását.

Az elemzés központi mutatója a családiháttér-index (CSH). A változó származtatott, a
tanulói kérdőív meghatározott kérdésiből, súlyozással kerül kiszámításra. A létrehozásához
felhasznált mutatók az anya és az apa legmagasabb iskolai végzettsége, az otthoni könyvek
száma, a tanuló esetleges saját könyvei és a családi számítógép léte.
A telephelyek hátránykompenzáló jellege a családiháttér-index és a teljesítménypontszámok alapján került kiszámításra. A változók azt mutatják meg, hogy a telephely CSH
indexe alapján várható átlagos teljesítményeredményétől szignifikánsan eltér-e a telephely

átlaga (külön számolva matematikára és szövegértésre) az összes telephelyre illesztett regresszió alapján.
A telephelyek fejlődésének mérésére szolgálnak azok a mutatók, amelyek a korábbi évek
eredményeiből származtatják a két évvel későbbi várható teljesítménypontszámokat. Vagyis azt mutatják meg, hogy a telephely tanulóinak két évvel korábbi teljesítményéből számolt átlag alapján várt idei eredmény hogyan viszonyul az idei tényleges átlaghoz, az összes
telephelyre illesztett regresszió alapján.
Az telephelyeken belül a homogenitást a tanulók családi hátterének szóródása mutatta.
A legkisebb szóródással rendelkező iskolák a leginkább homogének, míg a legmagasabb kategóriába tartozás arra utal, hogy az adott iskola inkább heterogén.

II. A tanulási környezet3
1. A telephely tanulói összetétele alapján képzett index
Az index a Telephelyi kérdőív azon kérdéseiből készül, amelyek bizonyos jellemzőkkel
rendelkező tanulók százalékos arányára kérdeznek. Ezek a jellemzők a következők:
 átlag feletti anyagi körülmények között élők,
 nagyon rossz anyagi körülmények között élők,
 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők,
 veszélyeztetettek,
 az iskolában térítésmentesen vagy kedvezményesen étkezők,
 nevelési segélyben, szociális támogatásban részesülők,
 szülei munkanélküliek,
 szülei diplomával rendelkeznek.
Az index kialakításához a változókat 0 átlagúvá alakították, és ha szükséges volt, az
előjelét is megváltoztatták, hogy a nagyobb értékek jobb körülményeket jelentsenek. Ezt
követően a standardizált értékek átlagát képezték.
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2. ábra: A telephely tanulói összetétele alapján képzett index eloszlásának néhány jellemzője

Mint látható, az intézményre számszerűsített érték (0,99) az átlaghoz közeli. A községi iskolák 75%-ára ennél rosszabb érték jellemző, városi és országos szinten is a középső
50%-ba esik.

2. A tanulási nehézségekkel küzdők aránya alapján képzett index
Az indexet az előzőhöz hasonló módon a következő tulajdonságokkal rendelkezők százalékos aránya alapján képezték:
 sajátos nevelési igényűek,
 tanulási nehézségekkel küzdők,
 évfolyamismétlők.

3. ábra: A tanulási nehézségekkel küzdők aránya alapján képzett index eloszlásának
néhány jellemzője

Az ábráról leolvasható, hogy az értékek kb. -6 és +2 között változnak. Az iskola tanulóra megállapított érték ezúttal is átlag körüli, viszont elmondható, hogy mind országosan,
mind valamennyi településtípusban – még községi szinten is – az előforduló értékek

75%-a magasabb, mint a nálunk megállapított, ami iskolánkban a tanulási nehézségekkel
rendelkezők igen magas arányára utal.

3. Fegyelmi index
A Telephelyi kérdőív egyik kérdéscsoportja azt igyekezett feltérképezni, hogy az
egyes képzési formák esetében milyen mértékben kell foglalkozniuk a tanároknak a tanítási folyamatot zavaró különböző tanulói magatartásformákkal.
E kérdéscsoportok változóit összesítve képezték az ún. fegyelmi indexet. Az index a Telephelyi kérdőív azon kérdéseit foglalja magában, amelyek a tanulók bizonyos viselkedésformáinak előfordulási gyakoriságára kérdeznek rá. A viselkedésformák, problémák a
következők:
 rendszeres hiányzás,
 rendbontás az órán,
 rongálás,
 fizikai bántalmazás a gyerekek között,
 verbális agresszió, ordítozás,
 agresszív magatartás az iskola dolgozóival,
 dohányzás,
 alkoholfogyasztás,
 drogfogyasztás,
 függőség (számítógépes játék, játékgép)
 lopás.
A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszaik alapján az Önök telephelyén a diákok
fegyelmére vonatkozó index értéke 0.

4. ábra: A fegyelemindex megoszlása

Az oszlopok a -5 és 6 közötti értékek százalékos megoszlása, ezek összege 100%. Általánosságban megállapítható, hogy a Gauss-görbék enyhe jobbra tolódása jó fegyelmi
helyzetről tanúskodik. Városi szinten 0-nál nagyobb arányban fordul elő az 1, 2, 3, 4 és 5
érték. Ezek összege hozzávetőlegesen 66%, ami azt jelenti, hogy a városi iskolák kétharmadában jobb a fegyelmi helyzet, mint településünkön.

4. A motivációs index
Ezzel a tanulók motiváltságát térképezték fel, a következő jellemzők alapján:
 a tanulók motiváltak,
 a tanulók körében érték a tudás, az iskolai siker,
 a tanulók gyakran hiányoznak, lógnak,
 a tanulók fegyelmezetlenek,
 a szülők nem segítik, nem támogatják gyermekük otthoni tanulását.

5. ábra: A motivációindex megoszlása

A Gauss-görbék alakjából következik, hogy a községi iskolákba járó gyerekek kevésbé
motiváltak, míg a megyeszékhelyeken és Budapesten nagyobb arányban fordulnak elő motiváltabb tanulókkal foglalkozó iskolák. A városi iskolák esetén a görbe szimmetrikus, ami a
motivált és kevésbé motivált tanulók átlagos megoszlására utal.
Iskolánkban a motivációra vonatkozó index értéke: -3. Ez igen alacsony, a városi iskolák
mintegy háromnegyed részében magasabb motivációs index jellemző. Tanulóink kevéssé
motiváltak.
Összefoglalva tanulóink tanulási körülményei átlagosak, viszont magas a tanulási nehézséggel rendelkezők aránya, fegyelmezetlenek és nehezen motiválhatók. A következőkben
azt elemezzük, mindez miként hatott a kompetenciamérés eredményességére, illetve miként aránylik az elért eredményük az általuk elvárt, az előzetesen becsült eredményekhez.

III. Iskolai helyzetkép
1. 6. évfolyam
Matematika

Szövegértés

A görbét alkotó pontok az adott településtípusba tartozó iskolák. A mi telephelyünket kör
jelöli. Látható, hogy a görbék alsó részén helyezkednek el mind matematika, mind szövegértés
esetén.
Sokkal több iskola található tehát előttünk,
mint mögöttünk, bármelyik településtípust vizsgáljuk. Mindez számszerűleg a következő diagramokon figyelhető meg.

Matematika4

Szövegértés
A diagramok felső részén a szignifikánsan jobb, alsó részén pedig a nálunk mértnél jelentősen gyengébb eredményt elérő
iskolák száma olvasható.
Ha a tanulóink eredményeit összevetjük
más iskola- illetve településtípusok valamint régiók eredményeivel, megállapítható,
egy kivétellel mindegyiknél szignifikánsan
gyengébb. A kivétel, a Szeghalmi járás, az
ide tartozó iskolák átlagától nem tér el számottevő mértékben. A megbízhatósági intervallumok átfedik egymást.

Statisztikailag
nincs különbség
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Matematika
Ezeken az ábrákon a tanulók képességeloszlása figyelhető
meg a telephelyünkön valamint azokban a részpopulációkban,
amelyekbe iskolánk is tartozik.
Iskolánkban matematikából az országos átlagnál jobb
eredményt a tanulóknak kevesebb, mint 25%-a ért el, nem született sokkal jobb eredmény a Szeghalmi járás iskoláiban sem.
Szövegértésből hasonló eredményeket figyelhetünk meg.
Körösladányban 25%, a Szeghalmi járásban 35-40% lett eredményesebb az országos átlaghoz viszonyítva, míg ez a többi régióban 50%.

Szövegértés

Matematika
Annak érdekében, hogy a kompetenciamérés eredményei
könnyebben értelmezhetők legyenek, a tanulókat a teszteredményeik alapján 7 képességszintbe sorolják. Egy tanuló képességszintje az a legmagasabb szint, amely szint feladatainak
legalább a felét megoldaná képessége alapján5. A képességszintek képzési szabályait, követelményeit, az elérésükhöz szükséges szövegértési és matematikai képességek leírását minden
tanévben meghatározzák, amelyet a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet tartalmaz, és az „OKM 2015 – Feladatok és jellemzőik” c. kötetekben találhatók6. A képességpontszám ismerete lehetővé teszi, hogy egy tanuló teljesítményét összevessük
egy másik tanulóéval vagy egy adott populáció (telephely, intézmény, település) átlagával.
A képességszintek segítségével meghatároztak egy ún. alapszintet illetve minimumszintet. A sávdiagramok elhelyezésekor – a jobb áttekinthetőség kedvéért – az adott évfolyamon
alapszintként definiált képességszint alsó határához igazították
a sávokat. Ez a képességszint a 6. évfolyamon a 3. képességszint, a 8. évfolyamon pedig a 4. képességszint mindkét mérési
területen. Ez az a szint, amelyet szükségesnek tekintenek a további ismeretek szerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz az adott korosztály sajátosságait is figyelembe véve.
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Szövegértés

Elsődleges cél az alapszint elérése, minél nagyobb arányban történő teljesítése. A minimumszint teljesítésére vonatkozóan viszont miniszteri rendelet7 szab
határt. E szerint, ha egy intézményben az adott évben elvégzett mérés eredményei alapján a felmért évfolyamokra járó tanulók nem érték el az előírt minimumot,
azt az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal jelzi az intézmény fenntartójának, akinek ezt követően intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie.8 Az előírt minimum:
 a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 2. képességszintet,
 a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet.
Iskolánkban a 2015. évi mérés során az alap- illetve minimumszintet el nem érők aránya a következőképpen alakult 6. évfolyamban:9
Alapszintet el nem érők aránya (%)
Mérési terület

Minimumszintet el nem érők aránya (%)

A megfelelő képzési
Telephelyen
típusban/településtípusban

Telephelyen

Országosan

Matematika

75

36,8

40,3

Szövegértés

59,1

25,9

28,2

Országosan

A megfelelő képzési
típusban/településtípusban

24,9

14,9

16,6

22,7

9,5

10,3

A táblázatból leolvasható, hogy – bár az alapszintet matematikából a résztvevők háromnegyede, szövegértésből több mint a fele nem teljesítette – de a minimumszint alatt 50%-nál kevesebben teljesítettek, így intézkedési terv készítését nem várhatóan nem kérik. Ettől függetlenül, cél az alap- és a minimumszintet teljesítők arányának növelése. Eddigi tapasztalataink szerint két évvel később, a 8. évfolyamban írt kompetenciamérés során eredményesebben teljesítenek tanulóink.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 80. §
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek
9 FIT-jelentés 2015 Telephelyi jelentés – Összefoglalás (https://www.kir.hu/okmfit)
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Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy a tapasztalt gyenge teljesítmény hogyan illeszkedik a korábbi évek mérési eredményei közé? Tapasztalható-e kiugró teljesítmény, esetleg megfigyelhető-e valamilyen trend? A kérdések megválaszolásához tekintsük a következő ábrákat:
Matematika

Szövegértés

Az elmúlt háromévi adatokat tanulmányozva kiderül, hogy két évvel ezelőtt volt egy kiugró teljesítmény, ez azonban csak szövegértésből jelentett szignifikánsan jobb eredményt. Matematikából az átlagoknak az idei eredménytől való eltérése nem tekinthető jelentősnek matematikai statisztikailag.
Végezetül azt kell megvizsgálunk, hogy a családi háttér figyelembe vételével (CSH-index) becsült eredményhez képest milyen tényleges eredményt értek el hatodikosaink.
A CSH-index lényegesen meghaladja mind az országos, mind a városi átlagot, vagyis lényeges negatívabb befolyást gyakorol tanulmányi előmenetelükre, eredményességükre.
A következő ábrák a családi háttér-index és a teljesítmény kapcsolatát mutatja be, az adott telephelyet kiemelve. Az ábrákon a tanulók átlagos CSH-indexének függvényében ábrázolták az iskola teljesítményének átlagát. Az ábrán minden egyes pont egy telephelynek felel meg, melynek x koordinátája a tanulók átlag CSH-indexét, y koordinátája az átlageredményét mutatja. Az ábra a városi általános iskolák adatait figyelembe véve vizsgálja az index hatását a teljesítményre.

Az ábrán a telephelyeket jelölő pontok mellett megjelenítették a városi általános iskolák adataira támaszkodó

Matematika

regressziós egyenest is. Az iskolát jelentő pontot kiemelték, és vízszintes, illetve függőleges sávval jelölték átlagteljesítményének, illetve átlag CSH-indexének a megbízhatósági-intervallumát. Ez az ábra hordozza azt az információt,
hogy országos szinten mennyire teljesítettek az elvárásoknak megfelelően az adott telephely tanulói.
Mint látható, az iskolát jelentő pont az egyenes alatt helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy a tanulók sajnos eredménytelenebbek voltak annál, mint ami hátterük alapján
várható lett volna.
Mindez a jobb oldali táblázatban számszerűleg is leolvasható. Feltüntették az átlagképességpontot, valamint a
CSH-index alapján várható teljesítmény értékét is. Megállapították, hogy a CSH-index alapján várható értéknél a
tényleges eredmény szignifikánsan gyengébb.

Szövegértés

2. 8. évfolyam
Hasonló szempontok szerint szeretném a 8. évfolyam eredményeit értelmezni, kiegészítve azzal, hogy alapul véve két évvel korábbi kompetenciamérésen
elért eredményeiket, megállapítható az iskola fejlesztő hatásának mértéke.
Matematika

Szövegértés

A görbén elfoglalt helyből is látható, hogy a matematika átlageredményük még országos viszonylatban is közepes, városi és kisvárosi szinten pedig az átlagnál jobb helyen található.
Szövegértésből hasonló a helyzet, a görbén kissé
hátrébb helyezkedik el az iskolát jelző kör az átlaghoz képest, de még a középmezőnyben található. Pontosabb képet, számszerű adatokat a
következő oszlopdiagramokból nyerünk.

Matematika

Szövegértés
Az adatokból megállapítható, hogy a 6. évfolyamhoz képest, sokkal kedvezőbb a kép.
Matematikából szignifikánsabb gyengébb eredménnyel kétszer annyi kisvárosi iskola rendelkezik
(71), mint ahány jobbal (30). De városi szinten is
kevesebb iskola (112) átlagpontszáma jobb, mint
ahány rosszabb eredmény ért el (153) a mi tanulóinknál. Ez nem mondható el a szövegértésről. Noha
szövegértésben általában jobb eredményeket érnek el, ez alkalommal az iskola átlagos képességpontszáma 100-zal kevesebb, mint matematikából.
Ennél a képességpontszámnál (1504) jobb eredménnyel rendelkező kisvárosi iskolák száma (52)
több mint ahány az ennél gyengébb eredményű
(33). Városi szinten pedig csaknem négyszer annyi
iskola ért jobb számottevően jobb eredményt szöStatisztikailag
vegértésből, mint a mi nyolcadikosaink.
nincs különbség
Ez azt jelenti, hogy matematikából csupán a megyeszékhelyi, budapesti valamint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok hasonló korú tanulói értek el
jobb eredményt, matematikai statisztikailag
nincs lényeges különbség a 8-os tanulóink matematikaeredménye és az községi, városi, délalföldi és Szeghalmi járás iskolának átlageredménye között.

Szövegértésben sem rossz a helyzet, csak nem ennyire jó. Az elsődleges viszonyítási csoportok (községi, kisvárosi illetve a Szeghalmi járás iskolái) eredményei nem különböznek számottevő mértékben a nálunk mért eredményektől.
Matematika

Szövegértés

Az oszlopdiagramok szintén alátámasztják a korábban megállapítottakat. Tanulóinknak kb. ugyanakkora hányada teljesített az országos átlag fölött matematikából, mint a legtöbb településtípus, mint viszonyítási csoport estén; szövegértésből pedig elsősorban a Szeghalmi járás eredményével mutat hasonlóságot. Kb.
30% teljesített az országos átlag fölött, míg a többi településtípus illetve Dél-Alföldi régió esetén ennél magasabb arányban.

Matematika

Szövegértés

Alapszintet el nem érők aránya (%)
Mérési terület

Minimumszintet el nem érők aránya (%)

Telephelyen

Országosan

A megfelelő képzési
típusban/településtípusban

Telephelyen

Országosan

A megfelelő képzési
típusban/településtípusban

Matematika

41

40,4

45,5

12,2

18

20,8

Szövegértés

48,7

34,7

39,1

20,1

14,6

16,6

Hasonlóan kedvező képet kapunk, ha a képességszintek közötti százalékos megoszlást vizsgáljuk. Minimumszint alatt kisebb hányada áll tanulóinknak matematikából, mint akár országos szinten, akár a városi általános iskolák tekintetében. Az alapszint alatt állók számaránya is megfelel az országos átlagnak, és kevesebb, mint a városi általános iskolák esetén. Nyolcadikosaink között senki áll 2. szint alatt, az országos adathoz és a kisvárosi általános iskolákhoz képest nagyobb
arányban állnak viszont a 4., sőt a 6. szinten is, ami igazán örvendetes.
Szövegértésben nyolcadikosaink aránya nagyobb mind a minimum, mind pedig az alapszint alatt az országos illetve a kisvárosi átlaghoz képest, de elfogadható határon belül marad.

Matematika

Szövegértés

Az elmúlt 3 évi adatokat vizsgálva megállapítható, hogy – bár matematikából a megelőző években alacsonyabb átlag-képességpontszám adódott – nem születtek lényeges eltérő eredmények. Hasonlóképpen a szövegértésben tapasztalt különbségek szintén hibahatáron belülinek tekinthetők, matematikai statisztikailag
egyenletes eredményeket produkálnak tanulóink mindkét területen.
A 8. évfolyam CSH-indexe is magas (0,534), ami befolyásolhatja az eredményességet. A továbbiakban a családi háttérváltozó teljesítményre gyakorolt hatását vizsgáljuk, illetve, hogy ezt a
hatást figyelembe véve sikerült-e a becsült teljesítményt elérni. A táblázatból leolvasható, hogy
matematikából az előjelzett eredménynél sikerült jobban teljesíteni, ám ez a különbség nem jelentős. Azt a következtetést vonhatjuk le tehát, hogy tanulóink az elvártnak megfelelő eredményt produkálták mind matematikából, mind szövegértésből. Mindez
jól megfigyelhető a következő diagramokon
is, ahol mind az összes telephely, mind a városi általános iskolák esetén, a mi iskolánkat
jelölő kör az előrejelzést kifejező ún. regressziós egyeneshez közel, illetve az egyenesen található, ami azt jelenti, hogy a tanulóink átlagosan, a várakozásoknak megfelelően fejlődtek.

Matematika

Szövegértés

Az ábracsoport az iskola tanulóinak 2015-ös és
2013-as átlageredményeit hasonlítja össze, az átlagos
fejlődést, az iskola fejlesztő hatását mutatja be. Így
az ábracsoport arra ad választ, hogy a tanulók átlagos
képessége milyen mértékben növekedett két év alatt,
és ez a növekedés hogyan viszonyul a többi telephely
tanulóinak átlagos képességfejlődéséhez.
Az ábrákon minden egyes pont egy telephelynek

Minden iskola

felel meg, melynek x koordinátája a tanulók két évvel

Minden iskola

korábbi átlageredményét, y koordinátája a 2015. évi
átlageredményt mutatja. A felső ábra az összes iskola
adatát figyelembe véve, országosan vizsgálja a fejlődés mértékét, az alsó ábra a városi általános iskolák
esetében.
Az ábrákon a telephelyeket jelölő pontok mellett
megjelenítették az országos adatokra támaszkodó
regressziós egyenest is. Az iskola pontját kiemelték, és
vízszintes, illetve függőleges sávval jelölték az átlagteljesítmények megbízhatósági-intervallumát, ami az
átlagot 95%-os valószínűséggel tartalmazza. Ez az ábra hordozza azt az információt, hogy országos szinten
mennyire teljesítettek a korábbi eredményük alapján

Városi iskolák

várhatónak megfelelően az iskola tanulói.

Városi iskolák

Mint látható, a matematikából az eredményt jelölő kör egy kicsit az egyenes fölött található, ami a vártnál jobb eredményre utal, szövegértésből pedig egy kicsit az egyenes alatt látható, ami a becsült értéknél kevesebb. Arra, hogy ezek a különbségek jelentősnek számítanak-e arra a következő táblázatok adhatnak választ.
Matematika

Szövegértés

Tehát megállapítható, hogy ezek a különbségek elhanyagolhatók, statisztikailag nem tekinthetők számottevőnek. A tanulók átlagosan, a várakozásoknak
megfelelően fejlődtek.
Az előzőekben megállapításra került, hogy iskolánk eredménye az országos átlagokhoz illetve ezen belül a városi általános iskolák átlagaihoz szignifikáns módon nem változott, de mindenképpen megfigyelhető valamilyen irányú és mértékű fejlődés vagy visszaesés önmagukhoz képest tanulói szinten. Változásukat
megfeleltethetjük az országos trendnek.
Az alábbi ábrákon a tanulók fejlődését ábrázoló pontok és az iskola átlagos fejlődését mutató kék egyenes, valamint az országos és a városi iskolák szerinti
egyenesek viszonyának vizsgálata révén következtetéseket vonhatunk le arról, hogy a tanulók fejlődése mennyire felelt meg az országos trendnek. A felső ábrákat vizsgálva a következőket állapíthatjuk meg:
Matematikából tanulóink eredményeit kifejező pontokra illesztett kék regressziós egyenes…
 …az országos trendet mutató piros (és a vele szinte teljesen egybeeső városi iskolák zöld) egyenese fölött helyezkedik el,
 …egy közös kezdőpontból indulva a kék egyenes meredeksége nagyobb.
Ez azt jelenti, hogy tanulóinknak nagyobb mértékben fejlődtek a matematikai képességei két év alatt, mint a legtöbb iskolában. A nagyobb meredekség arra
utal, hogy a jobb képességű tanulóknak ez a fejlesztő hatás jobban kedvezett, Ők jobban fejlődtek az elmúlt két évben, mint a gyengébb képességűek.
Szövegértésből némileg más a helyzet, a tanulói képességekre illesztett egyenes:
 a piros és a zöld egyenes alatt helyezkedik el,
 meredeksége minimális mértékben nagyobb, mint a piros és a zöld egyeneseké.

Jelentése, az iskola fejlesztő hatása
nagyjából azonos mind a gyenge, mind jobb
képességű gyerekek számára, és csaknem
Képességpont 2015-ben

Képességpont 2015-ben

megegyezik az országos és városi trenddel.
Míg a felső ábrákon az iskola saját fejlesztő hatása érhető tetten, addig az alsókon a tanulói fejlődés mértéke mérhető le.
Matematika. A tanulói kék regressziós
egyenes:
 párhuzamos a vízszintes tengellyel,
 a piros (és zöld) egyenes fölött helyezkedik el,

Képességpont 2013-ban

 nem megy a 0 szint alá
Képességpont 2013-ban

Következtetések:
A tanulók képességeiktől függetlenül át-

Képességpont 2013 és 2015 között

Képességpont 2013 és 2015 között

lagosan ugyanannyit  kb. 170 képességpontot – javítottak.
Szövegértés. A tanulói kék regressziós
egyenes:
 a piros (és zöld) egyenes alatt halad,
 jobbra lejt,
 a 0 szint alá megy.
Következtetések:
A gyengébb képességű tanulók javítottak többet a 2013-as pontszámaikhoz ké-

Képességpont 2013-ban

Képességpont 2013-ban

pest, a közepes képességű tanulók kevesebbet, a jó képességű tanulók pedig inkább rontottak a két évvel korábbi eredményeikhez képest. Általában a jobbra lejtő
egyenes az általános, ennek oka, hogy a jobb képességűek többnyire kevesebbet javítanak. Viszont nem szerencsés, ha az egyenes a 0 szint alá megy, mert a negatív értékek visszaesésről, rontásról árulkodnak. Viszont megfigyelhető, hogy ez nem csak az iskolánkra jellemző, hanem hasonló képet mutat az országos illetve a
városi trend is.
A tanulók tényleges eredménye és a becsült, várható eredménye közötti különbségeket mutatják be a következő diagramok, amelyekből a tanulók egyéni

A tényleges és a várható eredmény különbsége

A tényleges és a várható eredmény különbsége

fejlődésére következtethetünk.

Matematika
Szövegértés

Az iskola tanulói

Az iskola tanulói

Sötétebb színnel jelölték, ha a tanuló eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési modell alapján várható eredménytől. Az ábráról leolvasható:
Matematika

Szövegértés

vártnál jelentősen gyengébben teljesített

nem szignifikáns a különbség

a vártnál jelentősen jobban teljesített

vártnál jelentősen gyengébben teljesített

nem szignifikáns a különbség

a vártnál jelentősen jobban teljesített

2

23

12

7

28

2

Valamint akik matematikából a vártnál gyengébben teljesítettek, a különbség nem volt akkora mértékű, mint azoké a tanulóké, akik szövegértésből teljesítettek kevesebbet a becsülthöz képest. Összességében itt is az tapasztalható, hogy a matematikából nyolcadikosaink jobban fejlődtek.

IV. Összegzés
1. Átlageredmények

2. A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében

3. A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében

4. A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben

5. Az alapszintet el nem érő tanulók aránya

6. A minimum szintet el nem érő tanulók aránya

