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Ki a jobb, azaz… 
jól értelmezzük-e az adatokat? 

 

OH 

 



Mennyivel? 
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„Konfidencia 
intervallum” 

Megbízhatósági 
tartomány 
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„Konfidencia 
intervallum” 

Megbízhatósági 
tartomány 
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A legvalószínűbb érték 

A tényleges érték 95%-os valószínűséggel ezen a tartományon belül van 

Kisebb a tartomány (azaz megbízhatóbb az adat), ha 
nagyobb elemszámú halmazon mérünk. 
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29 tanuló – 115 pont  

25 tanuló – 70 pont  

Kisebb a tartomány (azaz megbízhatóbb az adat), ha kisebb 
az adatok szóródása. 

És még… 



HA két telephelyet össze akarunk hasonlítani a tanulók kompetenciamérés 
eredménye alapján. 

1. Megnézzük az átlagokat (nem elég!):  

2. Megnézzük a konf.int-okat: 

 Az intervallumok nem érintkeznek: 

     (szignifikáns különbség) 

 Az egyik intervallum tartalmazza  

a másik átlagot: 

          (nem különböznek szignifikánsan) 

 Az intervallumok érintkeznek: 

  

Ez nem elég a döntéshez, ezért statisztikai módszerrel  (hipotézisvizsgálat) 
kellene megállapítani, hogy milyen a viszonyuk. 

Összehasonlítás – Ki a jobb? 
Szignifikancia 

Mindezek miatt pusztán 
az iskolák 

átlagpontszámára 
alapozott sorrendek, 
listák szükségképpen 

hibásak és félrevezetőek. 
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Benyomások és tények, 
azaz… 

mi történt ezzel a gyerekkel? 
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Tanulói jelentés  
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A tények 
elgondolkodtatóak! 



A helyi és a külső értékelés 
összhangja, azaz… 

mennyit ér egy osztályzat? 
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Matematika osztályzatok és mérési eredmények 
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Valami baj lehet… 



Szembenézés a valósággal, azaz… 
mennyit ér egy lebukás? 
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Az adatfelvétel manipulálása  
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A  különös válaszmintázatot mutatók aránya az összes 
iskolára nézve:  
6. évfolyam: 3,4 % 
8. évfolyam: 3,0 % 
10. évfolyam: 1,4% 



Az adatfelvétel manipulálása  

OH 

 

Megéri? A teljes osztály, füzettől függetlenül 



Egységes pedagógiai elvek, azaz… 
mit képviselnek a kollégák? 
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Egy iskolában a Tanulói kérdőívek beküldésének 
arányai 

Csak ezen az egy területen van ekkora 
szemléleti különbség? 

Az osztály 
jelzése 

Létszám A Tanulói 
kérdőívet 
kitöltötte 

10. a 30 27 

10. b 30 17 

10. c 30 2 

A tanulók         %-ának VAN CSH indexe 79 



Magas prioritású iskolai értékek, azaz… 
kik a jó iskolák? 
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…akik magas hozzáadott pedagógiai 
értékeket produkálnak! 

Az iskola szociokulturális 
hátránykompenzáló hatása 

Az iskola fejlesztő hatása 
a korábbi eredményekhez képest 



A hátránykompenzáció szempontjából legjobb iskolák 
6. évfolyam, matematika 
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LISTÁK (6) 



A fejlesztő hatás szempontjából legjobb iskolák 
8. évfolyam, matematika 
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 3. szintig  3-5. szintig  5. szint felett 

LISTÁK (4) 

 A „jóság” tartóssága is fontos! 



… és hol vannak ezek az iskolák? 
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A hátránykompenzáció szempontjából legjobb iskolák 
6. évfolyam, matematika – a térképen 
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Mindenütt!!! 

www.oktatas.hu 



Használjuk a kompetenciamérés 
eredményeit! 

 

OH 

 

Érdemes! 
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