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Kompetenciamérés 2014-2018 eredményeinek értékelése 

 

A 2017/2018-as tanévben egy szakgimnáziumi osztály (10.a) és 3 szakközépiskolai osztály 

(10.c, 10.d, 10.e) vett rész az országos kompetenciamérésben. 

 

 

 

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben az adott évfolyamokra és képzési 

formákra az átlageredményeket hasonlítja össze 2014-től kezdődően.  

 

 

E táblázat alapján az aktuális jelentésben szereplő évi (jelen esetben a 2018-ban elért) 

átlageredményeket az iskola a saját korábbi teljesítményéhez viszonyítva is értelmezheti.  



Az intézmény 10. évfolyamosainak 2018-as átlageredménye 2017-hez képest egy esetben 

alacsonyabb, de többnyire nem különbözik szignifikánsan a többi év eredményeitől mindkét 

területen, és mindkét szakképzésen. 

 A 10. évfolyamos szakközépiskolások matematika területén a 2018. évi eredményük a többi 

év eredményeinél csak 2017-ben szignifikánsan gyengébb. Míg a 10. évfolyamos 

szakgimnáziumosok 2018. évi eredménye matematikából nem különböznek jelentősen a 

korábbi évek eredményeinél.  

A szövegértés területén már inkább a 10. évfolyamos szakközépiskolások nyújtanak jobb 

eredményt a 2018. évi eredményükben, ill. ha nem is magasabb, de nem különböznek a 

korábbi évek eredményeinél. 2018-hoz képest 2017-ben szignifikánsabb gyengébb a 

szövegértésük a 10. évfolyamos szakgimnazistáknak, de a többi év eredménye sem 

különbözik jelentősen a 2018. évi eredménytől. 

Ezek az átlageredmények azt jelzik, hogy az intézményben általában - a 2017 kivételével -

mindkét szakképzésen és mindkét tudásterületen stagnáló, jelentős változások nélküli 

eredményt nyújtottak a diákok 2018-ban.  

Tehát az intézmény 10. évfolyamosainak átlageredménye matematikából 4 vizsgált évben 8 

alkalomból 1 alkalommal szomorú, 7 alkalommal semleges; azaz nem határozható meg sem 

javulás, sem romlás. A szövegértés területén ugyan ez a helyzet. 

Megállapíthatjuk viszont, hogy az intézmény 2018-ban minden mérési területen és képzési 

formában a vizsgált átlageredmények alatt vagy ahhoz közelítve teljesített.  

 

A mérési területeken a szakgimnazisták és szakközépiskolások a vizsgált években 

átlageredményüket tekintve 2018-ban érték el a legalacsonyabb pontszámokat, ez sajnos 

alacsonyabb az országos és a hasonló intézmények átlageredményeihez viszonyítva is.  



 

 

 

Az Országos kompetenciamérésen az adott évfolyamon mindkét tudásterületen hét 

képességszintet különböztetünk meg. A 10. évfolyamos tanulók körében a 4. képességszint 

az alapszint, amely szükséges a további ismeretszerzéshez és a mindennapi életben való 

boldoguláshoz. Az ez alatt teljesítők aránya, mindkét képzési formában főleg a matematika 

területén 80% vagy afelett van. Szövegértés esetében a szakközépiskolások több, mint 80%-

a alapszint alatt teljesít.  

Mivel az intézményben a minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya a szakközépiskolások 

között, mind a matematika (71,7%), mind a szövegértés (52,0%) esetben is több mint 50%, 

ezért iskolánkban intézkedési terv készítése az eredmények javítása érdekében szükséges.  

A szakgimnazisták nem haladják meg a minimum szint alatt teljesítők 50%-os arányát. 

Viszont a kompetenciamérés eredményessége vagy eredménytelensége nemcsak a magyar 

és a matematika tantárgy sikere vagy sikertelensége. Ezért minden szaktanár kötelessége, 

hogy saját szaktárgyi óráján az adott szaktárgyhoz kapcsolódó különböző kompetenciákat 

fejlesztő feladattípusokkal ismertesse meg tanítványait (pl.: grafikonok elemzése 

természettudományos tárgyak esetében, szövegértelmezés, stb.).   



 Hatékonyan, jól működő módszerek, eljárások kidolgozására és megvalósítására van 

szükség, amelyek hozzájárulhatnak tanulóink kompetenciájának fejlődéséhez. 

A családi háttér összefüggésben van a diákok iskolai teljesítményével, ez Magyarországon 

hatványozottan igaz. Minél jobb a családi háttér, annál magasabb teljesítményre képes az 

adott diák. Mivel az intézményben jelentős a hátrányos illetve a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók létszáma, főleg a szakközépiskolások között, ezért a kevésbé kedvező 

családi háttér melletti jó eredmények nagyobb pedagógiai munkát, odafigyelést igényelnek. 

Ezen területek fejlesztése fontos feladat, melyre a tantestület tagjai fokozott figyelmet 

fordítanak. A korábbi kompetenciamérés eredményeit nyomon követve és felhasználva 

igyekszik az iskola javítani a tanulók teljesítményeit. 

 

 

 


