
A 2016-os OKÉV mérés értékelése

Az évente ( a 2007/2008. tanévtől kezdődően) megrendezett Országos kompetenciamérésben
minden intézmény 6., 8. és 10. évfolyamos diákja részt vesz. A mérés a szövegértési
képességeket és a matematikai eszköztudást méri.

A mérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése; azt vizsgálja, hogy a
diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a
mindennapi életből vett feladatok megoldásában.

A jelentésekből a fenntartó, az intézmény vezetése, tanárai és a szülők objektív képet
kaphatnak arról, hogy az adott iskola milyen eredményeket értek el szövegértésben és
matematikában az országos eredményekhez és a különböző diákcsoportokhoz képest.

 „Semmi sincs akkora hatással a gyermek fejlődésére, mint a saját szülei, habár az oktatási
intézmények egyik fő feladata éppen a hátrányos helyzetű gyerekek tanulási esélyeinek
javítása. Éppen azért a telephely teljesítményének megítélésekor a családi hátteret is
figyelembe véve tegyük mérlegre a tanulók eredményeit.” (OKM útmutató) Az eredmények a
CSH-index tükrében is megítélhetjük.

6. évfolyam - matematika

1.) 326 megyeszékhelyi általános iskolából 56-an írtak tőlünk jobbat, ez 17 %-ot jelent.

2.) Iskolánk tanulóinak átlageredménye: 1512, ez az eredmény az országos (1486) valamint a
városi általános iskolák (1466) átlagától is magasabb.



3.) Jól látható, hogy az iskolánkat ábrázoló oszlop rövid, ami azt mutatja, hogy a tanulók
tudása egységes, nincsenek szélsőségesen gyenge, illetve kimagaslóan jó eredmények.

4.) Az iskolánkban elért leggyengébb képességpont magasabb bármelyik összehasonlítási
csoporttól.

A 6. évfolyamon a 3. képességszint az a minimális szint, amelyet szükségesnek
tekintünk a további ismeretek szerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz az
adott korosztály sajátosságait is figyelembe véve. A következő két ábráról leolvasható hol
találhatók a tanulók a képességskálán.

5.) A tanulók közül senki nincs az 1. szint alatt. Országosan a tanulók 5,1 %-a teljesített így.

6.) A diákok 20 %-a nem érte el a 3. képességszintet. (6. a: 2 fő, 6. b: 4 fő) A minimum szintet
országosan a diákok kb. 40 %-a nem teljesíti.

7.) Az is jól látható, hogy kiemelkedő eredményt nem értek el, senki nincs a 6. és a 7. szinten.

8.) Az előző évekhez képest nincs szignifikáns változás a 2016. évi eredményekben.



Átlageredmények a CSH-index tükrében

9.) Iskolánk a CSH-index országos hatását jelző egyeneshez közel található, a tanulóink a
várakozásnak megfelelően teljesítettek. Tehát a várható eredmény és a tényleges eredmény
nem különbözik szignifikánsan.

A képességeloszlás osztályonként



10.) A 6. a osztályban a minimum és a maximum érték kicsit magasabb a 6. b osztályhoz
képest.

11.) A minimum szint alatt a 6. a osztályba járó diákok 18 %-a, a 6. b osztályba járó diákok
21%-a van.

12.) A 3. szinten a 6. a osztályba járó diákok 18 %-a, a 6. b osztályba járó diákok 21%-a van.

13.) A 4. és 5. szinten összesen 6. a osztályba járó diákok 27 %-a, a 6. b osztályba járó diákok
32%-a van. A 6. és a 7. szintet az évfolyamon senki nem érte el.

6. évfolyam  -  szövegértés

1.) 326 megyeszékhelyi általános iskolából 74-an írtak tőlünk jobbat, ez 22 %-ot jelent.

2.) Iskolánk tanulóinak átlageredménye: 1507, ez az eredmény az országos (1494) átlagtól
magasabb.  Ez 13 pontnyi eltérés csak jelentéktelen különbséget jelent. A feladatunk az, hogy
a rendelkezésünkre álló időben megpróbáljuk ezt az eredményt jobbítani.

(Országosan 1699 iskola teljesített hozzánk hasonlóan, 297 jobban, 629 gyengébben.
A megyeszékhelyi közepes általános iskolák összevetésében a kép: 63 iskola eredménye
hasonló, 9 iskoláé jobb, és 20 gyengébb eredményű. )



3.) Jól látható, hogy az iskolánkat ábrázoló oszlop hosszú, ami azt mutatja, hogy tanulóink
képességei, tudása között igen nagy a szakadék. Szélsőségesen gyenge, illetve kimagaslóan jó
képességű gyermekek is megtalálhatóak az évfolyamon. A két szélső érték között 802
képességpontnyi különbség van. Mi tudjuk – az évfolyamot ismerve -, hogy a képességbeli
különbségek mellett a magatartási problémák is halmozottan jelen vannak. (Ezt sok esetben a
szülői odafigyelés hiánya, illetve a szülők részéről a felmerülő problémák nem megfelelő
kezelése okozza.)

4.) Az iskolánkban elért leggyengébb képességpont bármelyik összehasonlítási csoporttal
összehasonlítva is igen gyenge. (Jövőbeni probléma: az oszlopban még benne van az az 5 jó
képességű és szorgalmas tanulónk, aki a tanév végétől hatosztályos gimnáziumban tanult
tovább.)

A 6. évfolyamon a 3. képességszint az a minimális szint, amelyet szükségesnek
tekintünk a további ismeretek szerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz az
adott korosztály sajátosságait is figyelembe véve. A következő két ábráról leolvasható hol
találhatók a tanulók a képességskálán.

5.) A tanulók közül egy tanulónk szint alatt, egy pedig az 1. szinten, egy a 2. szinten
teljesített.

6.) Országosan a tanulók 25% -a nem érte el ezt a szintet, a mi iskolánkban ez az érték 10 %.

7.) Országosan a tanulók 48,2 %-a teljesített 3. és 4. szinten, a mi iskolánkban a tanulók
63,4%-a. (Ezekre a tanulóinkra is igen oda kell figyelnünk, ismerve a munkához való
hozzáállásukat és jelenlegi lázadó – tagadó magatartásukat. Úgy tűnik, a szülők részéről is
csak csekély segítséget várhatunk.)

8.) 5. és 6. szinten 5 tanuló teljesített a jelentésben szereplő 30 tanulóból. Diákjaink 16,6 %-a.
7. szinten teljesítő tanulónk nem volt.

9.) Az előző évekhez képest nincs szignifikáns változás a 2016. évi eredményekben. A 2016-
os mérés értékei szövegértés tekintetében mind az országos, mind az iskolánk értékeit tekintve
nagyon közel állnak az előző évi, a 2015-ös évben kapott értékekhez.

Átlageredmények a CSH-index tükrében:



10.) Iskolánk a CSH-index országos hatását jelző egyeneshez közel található, a tanulóink a
várakozásnak megfelelően teljesítettek. Tehát a várható eredmény és a tényleges eredmény
nem különbözik szignifikánsan.

A következő két ábrán a két osztály tanulóinak teljesítmény-eloszlását láthatjuk:

11.) A 6. a osztályban a minimum és a maximum érték is jelentősen magasabb a 6. b
osztályéhoz képest.

12.) A 3. szinten a 6. a osztályba járó diákok 40 %-a, a 6. b osztályba járó diákok 37%-a van.

13.) Az a osztály képességeit tekintve valamivel kiegyensúlyozottabb, ám kiemelkedő tanuló
nincs. (Tudjuk azonban, hogy az eltelt év alatt történő mozgások - tanulók távozása, érkezése-
némileg módosíthatták ezt a képet.)

14.) A b. osztályt illetően látható, hogy mind az alsó, mind a felső érték magasabbra tevődik.

A 2016-os évi eredményünk az előző két év eredményéhez hasonló, a 2013-ashoz
képest szignifikánsan alacsonyabb. A regressziós becslés alapján várható eredménynek
megfelel.

Törvényi  háttér:  A  fenntartónak  Intézkedési  terv  elkészítését  kell
kezdeményeznie, ha az adott

évben, ha a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából
nem érte el

a) a 6. évfolyamon a 2. képességszintet,

ebből következően:
Iskolánkban nincs szükség intézkedési terv készítésére,

mivel  matematikából  a  6.  évfolyamon 2 tanuló nem érte  el  a  törvényben meghatározott  2.
szintet, ez a mérésben résztvevők 6,7 %-a.

mivel szövegértésből 6. évfolyamon 2 tanuló nem érte el a törvényben meghatározott
2. szintet, ez a mérésben résztvevők 6%-a.



Összefogásra és a már megkezdett közös munka folytatására van szükség,
hogy a gyengébb teljesítményt nyújtó tanulóknak hatékony fejlődést tudjunk
biztosítani, valamint a tehetséges tanulók továbbfejlődését is biztosítani tudjuk.
Fontosnak tartjuk, hogy ehhez a munkához megnyerjük a szülőket is.

8. évfolyam – matematika
Az előző tanévben végzett nyolcadikosok eredménye azért fontos, mert nyolcadikosaink
eredménye alapján alakul ki az iskolában folyó munkáról egyfajta kép. Arra törekszünk,
hogy tanítványaink megértsék: a mérés eredménye számukra is fontos visszajelzése a
tudásuknak, ezért vegyék komolyan azt. Fontos, hogy a szülő is fontosnak tartsa, s ezt erősítse
a gyermekben.

1.) 328 megyeszékhelyi általános iskolából 22-en írtak tőlünk jobbat, ez 6,7 %-ot jelent.

2.) Iskolánk tanulóinak átlageredménye: 1656, ez az eredmény az országos (1597) átlagtól
magasabb. A vizsgált a csoportok közül csak a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumok átlaga
magasabb.



3.) Jól látható, hogy az iskolánkat ábrázoló oszlop rövid, ami azt mutatja, hogy a tanulók
tudása egységes, nincsenek szélsőségesen gyenge, illetve kimagaslóan jó eredmények.

4.) Az iskolánkban elért leggyengébb képességpont magasabb az országosan, illetve a
megyeszékhelyi általános iskolákban elért legalacsonyabb ponttól.

5.) Iskolánk átlag konfidencia intervalluma magasabb a vizsgált csoportok átlagától.

A 8. évfolyamon a 4. képességszint az a minimális szint, amelyet szükségesnek
tekintünk a további ismeretek szerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz az
adott korosztály sajátosságait is figyelembe véve. A következő két ábráról leolvasható hol
találhatók a tanulók a képességskálán.



6.) Iskolánk tanulói közül 1. szint alatt és az 1. szinten egyetlen egy tanulónk sem áll.

7.) A diákok 26 %-a nem érte el a 4. képességszintet. A minimum szintet országosan a diákok
kb. 45 %-a nem teljesíti.

8.) A 4. képességszinten a tanulók 30 %-a teljesített. (országosan 27 %)

9.) Az 5. és a 6. szinten összesen a diákok 43,4 %-a teljesített. (országosan kb. 26 %)

Átlageredmények a CSH-index tükrében:

10.) A kék egyenes az országos adatokra támaszkodó regressziós egyenes. Iskolánk az
egyeneshez közel helyezkedik el, tehát tanulóink a várakozásnak megfelelően teljesítettek.



11.) A várható eredmény (1616) és a tényleges eredmény (1656) nem különbözik
szignifikánsan.

Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében: a telephely tanulóinak a két évvel
korábbi mérésben elért átlageredményük alapján várható és tényleges teljesítménye.

12.) Az egyenes az országos adatokra támaszkodó regressziós egyenes, a kiemelt pont az
iskolánkat jelöli. Mivel az iskolánk az országos határt jelző egyenes felett helyezkedik el,
elmondható, hogy tanulóink jobban teljesítettek, mint amit az országos adatok
figyelembevételével várhattuk volna.

13.) Tanulóink átlagosan többet fejlődtek két év alatt, mint amekkora fejlődés a hasonló
korábbi átlageredményű tanulókkal dolgozók telephelyek többségén tapasztalható.

14.) Iskolánk 2016-os eredménye: 1656, a 2014-es átlageredmény 1490, várhat. eredmény az
összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján 1584. Tehát a tényleges eredmény
ennél szignifikánsan jobb.

A tanulók fejlődése: a piros egyenes az ország összes 8. évfolyamos tanulójának eredményei
alapján számított átlagos fejlődést mutatja. A kék egyenes a telephely tanulóinak átlagos
fejlődését ábrázolja.



15.) A kék egyenes a piros egyenes felett található, tehát a telephelyen nagyobb mértékben
fejlődtek a tanulók matematikai és szövegértési képességei két év alatt, mint országosan.

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján: minden egyes oszlop az iskola
egy-egy tanulóját jelképezi. A komplex fejlődési modell tanulói, osztály- és telephelyi szintű
adatokat vesz figyelembe. Azok a tanulók, akik negatív értékekkel rendelkeznek, gyengébb
eredményt értek el, a nulla körüli értékek a korábbi eredményeknek és körülményeknek
megfelelő átlagos, a pozitív értékek a várakozáson felüli eredményeket jelentik.

16.) Iskolánkban a pozitív értékek vannak többségben, a pedagógiai fejlesztő hatás az
átlagosnál erősebb.



8. évfolyam – szövegértés

1.) 328 megyeszékhelyi általános iskolából 43-an írtak tőlünk jobbat, ez 13 %-ot jelent.  A
megyeszékhelyi közepes általános iskolák (92 iskola) összevetésében a kép: 71 iskola
eredménye hasonló, 4 iskoláé jobb, és 17 gyengébb eredményű

2.) Iskolánk tanulóinak átlageredménye: 1579, ez az eredmény az országos (1568) átlagtól
magasabb 11 ponttal. Eredményünk  az országos átlaghoz közeli, az előző évekhez képest
nincs  jelentős változás.

A fenti grafika mutatja helyünket az összes és a megyeszékhelyi általános iskolák
vonatkozásában.

2016 2014-beni állapot:

3.) Jól látható, hogy az iskolánkat ábrázoló oszlop nagyon hosszú, ami azt mutatja, hogy a
tanulók tudása szétszórt, szélsőségesen gyenge, illetve kimagaslóan jó eredményűek is
vannak. A legalacsonyabb és a legmagasabb képességpont között 710 képességpontnyi
különbség van: a tanítási –tanulási folyamat szervezését ez különösen nehézzé tette, hiszen az
óra 45 percében egyszerre kellett a fejlődést biztosítani mind a gyengébb, mind az okosabb
tanuló számára.

4.) Az iskolánkban elért leggyengébb képességpont az országos átlaghoz hasonló, illetve az
észak-magyarországi általános iskolákban mérthez hasonló.

5.) Iskolánk átlag konfidencia intervalluma kissé magasabb a vizsgált csoportok átlagától.



6.) A két ábra összevetésben mutatja a 8.-osok  eredményét a két évvel korábbi
eredményükkel. Az oszlop hosszúsága ugyan megmaradt, de az iskola fejlesztő hatását
bizonyítja a felső vége, ugyanis erről az évfolyamról 6. év végétől több tanulónk hatosztályos
gimnáziumban folytatta tanulmányait: 2014-ben a jelentésben 43 tanuló szerepel, 2016-ban
pedig 30 tanuló.

7.) Iskolánk tanulói közül 1. szint alatt és az 1. szinten egyetlen egy tanulónk sem áll.

8.) A diákok 33 %-a nem érte el a 4. képességszintet. A minimum szintet országosan a diákok
kb. 35 %-a nem teljesíti. (A korrepetálási órákra ezen az évfolyamon különösen szükség lett volna --
a tanulói, valamint a tanári leterheltség miatt az iskola ezt nem tudta megoldani-, ez látható abból is,
hogy 10 tanulónk mérési eredménye nem érte el a 4-es szintet, vagyis a továbbhaladáshoz szükséges
biztos alapot.  Többségük eredménytelenségét a gyenge képességek mellett a munkához való
hozzáállásuk is hozta.

9.) A 4. képességszinten a tanulók 20 %-a teljesített. (országosan 26 %)

10.) Volt 7. szinten teljesítő diákunk.

11.) Országosan a tanulók 48,3%-a teljesített 4. és 5. szinten, a mi iskolánkban a tanulók
56,7%-a. Ez 16 tanulót jelent.

12.) A 6-os szintben 3 tanuló teljesített és volt egy 7. szintet elérő tanulónk.

< 2014-es állapot



Fejlesztő munkánk a két ábra segítségével nyomon követhető. A 2014-es állapotot
tükröző ábrán ott  szerepelnek a 4. 5. és 6. szinten azok a tanulóink, akik a következő évtől
hatosztályos gimnáziumban tanulnak.

13.)A tanulók eredményeit összevetették a két évvel korábbi eredményükkel: az elvárt
eredménynek megfelel a kapott érték, vagyis összességében a gyerekek a vártnak megfelelően
teljesítettek.

A 2. ábra a tanulók két évvel ezelőtti eredményének tükrében mutatja a becsült
értékeket.

14.) A 2016. évi eredményünk a szövegértés területét illetően az előző évek eredményeitől
lényegesen sem különbözik, nincs szignifikáns változás.



A tanulók képességeloszlása a két osztályban:

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján.

Törvényi háttér: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 80. §-ában foglaltak
szerint a Hivatal felhívja az iskola fenntartójának figyelmét, hogy az általa fenntartott
iskolában intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie, ha az adott évben elvégzett
mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában
az iskola bármely feladatellátási helyére és bármely képzési típusára vonatkozóan

a) a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem
érte el a 2. képességszintet,

b) a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem
érte el a 3. képességszintet.

ebből következően:
Iskolánkban nincs szükség intézkedési terv készítésére,

8. évfolyamon 4 tanuló nem érte el a törvényben meghatározott 3. szintet, ez a
mérésben résztvevők 10 %-a.



mivel szövegértésből 8. évfolyamon 4 tanuló nem érte el a törvényben meghatározott
3. szintet, ez a mérésben résztvevők 13%-a.

Zsova Anita és Medvéné szőllősy Viktória

Miskolc, 2017. május 31.


