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Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe,  

kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, 

 megnő és nagyobb lesz minden veteménynél, 

 és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában  

fészket rakhatnak az égi madarak." 

Márk 4:31-32 
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1. Bevezetés 

Az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda intézményében a 2017/2018-as tan-

évben a nyolc évfolyamon 9 osztály működött. Az első évfolyamon 2 osztály, a többi évfolyamon 

1-1 osztály. A 2018. május 23-án, szerdán megtartott Országos kompetenciamérésen egy 6. és egy 

8. osztály vett részt.  

A 6. évfolyamon résztvevő tanulók közül: 

Jelentésben szereplők: 27 fő (27 főből) 

SNI-s tanuló 0 fő 

Mentesült tanulók 0 fő 

BTMN-s tanuló 0 fő 

HHH tanulók 5 fő 

Előző tanév végi matematika átlageredmény: 3,9 

 

A 8. évfolyamon résztvevő tanulók közül: 

Jelentésben szereplők: 22 fő (23 főből) 

SNI-s tanuló 1 fő 

Mentesült tanulók 0 fő 

BTMN-s tanuló 1 fő 

HHH tanulók 2 fő 

Előző tanév végi matematika átlageredmény: 3,2 

 

A telephely létszámadatai 

 

 

Évfolyam 

 

Képzési forma 

Tanulók száma 

Összesen A jelentés-

ben szerep-

lők 

CSH index-

szel rendel-

kezők 

2016-os 

eredmény-

nyel rendel-

kezők 

6. Általános iskola 27 27 21 - 

8. Általános iskola 23 22 21 20 

 

Iskolánkban nem jellemző a direkt hiányzás a kompetenciamérésről. A 6. osztály teljes 

létszámmal vett részt a kompetenciamérésen, a 8. osztályból pedig egy tanuló hiányzott. Ez a 

tanuló megfelelően tudta igazolni ezt a napot. 

Sajnos nem tudjuk, hogy a CSH indexszel nem rendelkezők milyen megfontolásból nem 

töltötték ki a kérdőívet. Minden esetben felhívjuk a szülők és a gyermekek figyelmét a tanulói 

kérdőívek kitöltésének fontosságára.  

Mindezt azért tesszük, mert iskolánkban magas a nehéz körülmények között élő gyermekek 

száma. Sok a munkanélküli, segélyen vagy közcélú munkán élők száma. Ráadásul a szülők 

aluliskolázottak, akik ennek következtében alacsonyan foglalkoztatottak. Az aluliskolázottság 

miatt a szülők nem tudnak segíteni a gyerekeknek az otthoni tanulásban.  

Úgy gondoljuk, hogy a szülőktől kapott háttér információval jobban kitűnik a pedagógusok 

hozzáadott pedagógiai munkája. 

Igaz, hogy minden tanuló visszahozta a kompetenciamérés után a tanulói kérdőívet, de az 

adatok alapján a 6. évfolyamon 6 tanuló, a 8. évfolyamon 1 tanuló kitöltetlenül.  
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2. Átlageredmények 

 

 
 

Megfigyelhető, hogy a hatodik és nyolcadik évfolyamon matematikából, a nyolcadik 

évfolyamon pedig szövegértésből is a telephelyünk eredménye szignifikánsan különbözik a városi 

iskolák, a közepes városi iskolák és az országos átlag adott értékeitől, sajnos negatív irányban.  

Ahogy a táblázat mutatja, még a konfidencia intervallum (megbízhatósági tartomány) 

tekintetében is alul maradtunk mind országos, mind városi, mind közepes városok általános 

iskoláitól. 

Csak a hatodik évfolyamon a szövegértés eredménye nem különbözik szignifikánsan az 

országos, a városi és a közepes városi iskolák eredményétől. 
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3. A telephely eredménye a tanulók CSH –indexének tükrében 

 

 
 

Ha a telephely eredményét a tanulók CSH index tükrében vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy 

6. évfolyamon matematikából és szövegértésből szignifikánsan nem különbözik a telephely 

eredménye a várhatónál. Ez magyarázható azzal, hogy a hatodik évfolyam tanulmányilag jó 

összetételű csoport működik, akik komolyan vették a kompetenciamérés feladatát. Ugyanígy a 

szülők is fontosnak tartották a tanulói kérdőív pontos kitöltését. 

Sajnos a 8. évfolyamon a telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál. A 

tanulók tanulmányi eredménye is alulmaradt a képesség szerinti elvárható eredménynél, ráadásul 

nem vették komolyan a kompetenciamérés feladatát. 

 

A minimum szintet el nem érő tanulók aránya 

 

 

Mérési 

terület 

Évfo

lyam 

Képzési 

forma 

Minimum 

szint 

A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya 

(%) 

A 

telephelyen 

Országosan A megfelelő 

képzési 

típusban/településtí

pusban 

 

Matematika 

 

6. ált. isk. 2. 

képességszint 

18,5 13,2 14,7 

8. ált. isk. 3. 

képességszint 

63,6 18,7 21,9 

 

Szövegértés 

 

6. ált. isk. 2. 

képességszint 

11,1 7,4 8,1 

8. ált. isk. 3 

képességszint 

40,9 11,5 13,2 

 

A minimum szintet el nem érő tanulók aránya a telephelyünkön jóval magasabb, mint 

országosan, de még a megfelelő képzési típusban és településtípusban is. Ez a különbség leginkább 

a 8. évfolyamon nyilvánul meg.  
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A 6. évfolyamon csak valamivel kedvezőbb a helyzet. A 6. évfolyamon szövegértésből 

csak 3,7 %-kal több a minimum szintet el nem érők aránya az országos átlagtól, matematikából 

pedig 5,3 %-kal. 

A 8. évfolyamon sokkal rosszabb a helyzet. Matematikából a minimum szintet el nem érők 

aránya a telephelyen 44,9 %-kal több mint országosan, szövegértésből pedig 29,4 %-kal. 

A 8. évfolyamon ez a nagyarányú különbség a tanulók alulmotiváltságával magyarázható, 

valamint azzal, hogy a nyolcadikosok nem érzik a kompetenciamérés tétjét.  

 

4. Képességeloszlás 

 

6. évfolyam matematika 

 

Iskolánkban a tanulók átlageredménye a 6. évfolyamon matematikából 1422. Igaz, ez az érték 

a konfidencia-intervallumba tartozik, (1378; 1469) de sajnos ez nem ad örömre okot, hiszen az 

országos átlagtól, ami 1499, jóval elmaradunk. 

A 6. évfolyamon az alapszint a 3. képességszint. Sajnos a 27 tanulóból összesen 9 fő érte el, 

ill. haladta meg az alapszintet. Így a 6. évfolyamon matematikából az alapszint alatt iskolánkból a 

tanulók 66,6 %-a teljesített, ez országos szinten 37,6 %.  

 

A tanulók eredménye a telephelyünkön:  
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6. évfolyam szövegértés 

 

A telephely tanulóinak az átlageredménye valamivel jobb szövegértésből, mint matematikából. 

Az átlageredmény 1432 (1367;1498), míg országos szinten ez az eredmény 1492 (1491-1493). 

A 6. évfolyamon az alapszint a 3. képességszint. A 27 tanulóból összesen 18 fő érte el, ill. 

haladta meg az alapszintet szövegértésből. Ez 9 fővel több, mint matematikából. 

A harmadik, alapszint alatt teljesítők aránya telephelyünkön 37,0 %, ez 29,6 %-kal kevesebb, 

mint matematikából. 

Országosan az alapszint alatt a tanulók 23,4 %-a teljesített, ez 13,6 %-kal alacsonyabb, mint a 

telephelyünkön. 

A hatodik évfolyamon szövegértésből jóval magasabb szintű az eredmény, mint 

matematikából.  
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8. évfolyam – matematika 

 

Iskolánkban a tanulók átlageredménye a 8. évfolyamon matematikából 1422, a 

konfidencia-intervalluma 1348;1475. Országosan az átlageredmény 1614. Nem csak országos 

szinten, de városi általános iskolai (1586 (1584;1588)) szinten is elmarad az eredményünk a 8. 

évfolyamon, matematikából. 

A 8. évfolyamon az alapszint a 4. képességszint. A 22 tanulóból mindösszesen 2 fő érte el, 

ill. haladta meg az alapszint eredményét. Ez a tanulók 9,1 %-t jelenti. Az alapszintet el nem érő 

tanulók aránya 90,9 %. 

Országosan az alapszintet elérők és maghaladók aránya 58,4 %. Ez 49,3 %-kal magasabb, 

mint telephelyünkön.  
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8. évfolyam szövegértés 

 

 
 

Az alapszintet (4. képességszint) el nem érő tanulók aránya szövegértésből alacsonyabb, 

mint matematikából. Ez az arány 77,3 % telephelyi szinten szövegértésből, míg matematikából 

90,9 %. Az országos arány 28,9 %. Országos szinten az alapszintet el nem érők aránya 48,4 %-kal 

kisebb, mint telephelyi szinten. 

Az alapszintet elérő és meghaladó tanulók száma a 8. évfolyamon szövegértésből 4 fő a 22 

főből. Az alapszintet el nem érők száma 18 fő. 
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5. Az országos átlagtól alacsonyabb eredményt kiváltó okok 

 

- a szülők aluliskolázottak, nem tudnak otthon segíteni gyermekeiknek, 

- a szülők aluliskolázottsága miatt sok szülő több műszakban dolgozik, nem tudja nyomon 

követni gyermeke tanulmányi munkáját, 

- az alsó tagozaton jobban teljesítő gyerekek nyolcadik osztályra lecsúsznak, nem fektetnek 

kellő energiát a tanulásba, alulmotiváltakká válnak, 

- a tantárgyfelosztáson nem volt lehetőség kompetenciafejlesztő foglalkozások kiadására, 

- a 2017/2018-as tanévben nem volt lehetőség csoportbontásra magyar nyelvből. 

 

6. Továbbtanulók aránya 

 

 gimnázium szakközépiskola szakiskola 

 össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH 

2008/2009 5 1 0 31 12 3 13 8 3 

2009/2010 7 4 1 17 7 3 16 6 4 

2010/2011 4 3 0 19 4 4 13 4 2 

2011/2012 8 1 0 16 6 2 13 6 4 

2012/2013 8 2 1 5 0 0 15 5 5 

2013/2014 2 1 0 13 5 1 10 5 0 

2014/2015 7 0 0 9 1 3 3 0 0 

2015/2016 16 0 1 15 1 0 8 0 0 

2016/2017 8 0 0 3 0 0 12 0 0 

 

 gimnázium szakgimnázium szakközépiskola 

 össz. HH HHH össz. HH HHH össz. HH HHH 

2017/2018 13 1 1 7 0 0 3 0 1 

 

Amint a táblázatból látható iskolánkból a 2017/2018-as tanévben jóval többen folytatják 

tanulmányaikat gimnáziumban, mint az előző években. Kevesen választották viszont a szakközép-

iskolát. 

 

Paraméter 2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

Tanuló létszám 266 249 230 209 206 197 209 184 201 

Tanári létszám 20 19 18 18 18 18 18 18 19 
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6. évf. tanulók 

száma 

37 31 26 21 40 26 24 19 27 

8. évf. tanulók 

száma 

40 37 38 28 25 19 39 23 23 

SNI-s gyerekek 

száma 

1 - 1 3 3 2 2 0 2 

HH, HHH tanu-

lók száma 

148/45 145/54 135/6

3 

122/5

9 

104/8 14/27 2/22 0/23 14/33 

Iskolai tanulmá-

nyi átlag 

3,6 3,9 3,9 4,1 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 

Szakos ellátottság 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

7. Összefoglalás 

Az országos átlag alatt teljesítők között van iskolánk. A családi háttér-index ellenére tu-

dom, hogy iskolánkban a hozzáadott pedagógiai érték magas. Több gyereknél csak a hozzáadott 

pedagógiai érték mutatkozik meg a tanulmányi munkájukban. Sok gyereknél és sajnos a szülőknél 

sem minden esetben érték a tudás és a tanulás. Ettől függetlenül iskolánkban tavasszal és ősszel a 

6. és 8. évfolyamon három hétig ismertettük a gyerekekkel a kompetenciamérés típus feladatait, 

heti 2 órában. 

Ezen kívül iskolánkban lehetőség van felzárkóztató foglalkozásokra felső tagozaton mate-

matikából, amitől bizonyos változást várunk. 

A 2017/2018-as tanévben nem volt lehetőségünk sem a 6. sem a 8. évfolyamon, hogy ké-

pesség szerinti csoportbontásban taníthassuk a magyar nyelv és irodalmat. 

Összehasonlítva intézményünk minden kompetenciaterületen a városi és az országos átlag 

alatt, vagy közelében teljesített. Az 5-7. képességszinteket nagyon kevés tanuló éri el.  

A táblázatba gyűjtött adatok alapján mind a matematika, mind a szövegértés eredményeiről 

elmondhatjuk, hogy a mérésben résztvevő nyolcadik évfolyam eredményei, az adott évfolyam ha-

todik osztályban mért eredményeivel összehasonlítva szignifikánsan nem mutat javulást. Követ-

keztetés: Szövegértésből az eredményeink valamivel jobbak, mint matematikából, így a kompe-

tenciamérést követő feladataink az előző évekhez hasonlóak. 

A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése nagyon lényeges már alsó tagozaton. Minden tan-

tárgyból fontos, hogy a tanulók az értő olvasásig eljussanak. A matematika feladatok értelmezése, 

megértése is szoros összefüggésben van a szövegértés minőségével.  

A szövegértés és a matematikai kompetencia fejlesztése összefügg, minden tanórának 

hozzá kell járulni a fejlesztéshez. A matematikai kompetencia hatékonyságának növelése érdeké-

ben a szövegértést és a matematikai gondolkodást kell feltétlenül fejleszteni.  

A matematika feladatok megoldásakor az első lépés a feladat értelmezése. Ehhez értő ol-

vasás kell. A logikus gondolkodás és szövegértés kialakítása nem csak a matematika és a magyar 

tantárgyak feladata, szorosan összefügg a többi tantárggyal.  

Minden tantárgynál fontos az írott szövegből való ismeretszerzés, a tanulás. Ehhez néma, 

értő olvasásra és a szöveg megértésére van szükség. Meg kell látni az összefüggéseket, tényeket, 

adatokat kell kiemelni. Már alsó tagozaton el kell kezdeni a kommunikációs készség fejlesztését, 

az önkifejezés, kapcsolatteremtés módjait, sokat kell beszélgetni a gyerekekkel. Ehhez nyújtanak 

segítséget a felzárkóztató foglalkozások matematikából és magyar nyelv és irodalomból. 
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Mindenkivel meg kell ismertetni a könyvtár használatát. Ehhez nyújtanak segítséget a 

könyvtárórák. Önálló foglalkozáson kiscsoportos foglalkozás keretében, önállóan, egymással ko-

operálva, beszélgetve, tervezve végezzék a feladatokat. Minden tantárgy esetében meg kell jelenni 

az értő olvasás és bizonyos szintű matematikai kompetenciák fejlesztésére irányuló tanulói tevé-

kenységformáknak.  

A lemaradó tanulóknak az eddigi gyakorlatnak megfelelően korrepetálást, felzárkóztatást, 

kell szervezni, és továbbra is lényeges a jól teljesítők számára a tehetséggondozás, tanórai és tan-

órán kívüli fejlesztés. A lemaradók esetében cél a lemaradási arány csökkentése. 

Iskolánk oktató- nevelő munkája során a következő fejlesztési célokat helyezi előtérbe: 

- A képességpontok szerinti közepes átlageredmények megtartása, további fejlesztése, 

- Az eredmények még tovább javuljanak 6. évfolyamról 8. évfolyamra, 

- Az 1. képességszinten, és az alatt teljesítő tanulók célzott fejlesztése, arányuk csökkentése, 

- Megcélozni az 5. 6. 7. szinteket matematikából és szövegértésből is, 

- A célokhoz rendelt fejlesztési feladatok:  

o Alsó tagozattól előtérbe kell helyezni nemcsak a magyar és matematika órá-

kon − az olvasási, szövegalkotási és matematikai eszköztudás fejlesztését. 

o A szövegértés- szövegalkotási képességek fejlesztése (szóban vagy írásban) 

a felső tagozaton minden pedagógusnak minden tanórán feladata.  

o A képességszintek 5-6-7. szintek felé közelítésére differenciált, személyre 

szabott oktatást kell tervezni és megvalósítani. 

o A 6. és a 8. évfolyamon az eddigi mérési tapasztalatokra illetve a tanulói 

egyéni eredményekre építve délutáni foglalkozás keretében kompetencia 

foglalkozások szervezése. 
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