Idegen nyelvi mérés értékelése
(2015-2016. tanév)

Évfolyam
(szint)

Képzési
forma

6.
(A1 szint)
8.
(A2 szint)

általános
iskola
általános
iskola

Tanulók száma
országosan
angol nyelv

Tanulók száma
országosan
német nyelv

63 506

24 015

62 343

22 758

2015/2016-os tanévben az Oktatási Hivatal másodszor szervezett idegen nyelvi
mérést a 6. és a 8. évfolyamos tanulók számára angol illetve német nyelvből. Az
idegen nyelvi mérés minden olyan tanulót érintett, aki első idegen nyelvként
angolul vagy németül tanul.
Az idegen nyelvi mérés jogszabályi hátterét a 2015/2016. tanév rendjéről szóló
28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 9. § (7) bekezdése adja.
A mérés legfőbb célja az volt, hogy az iskolák számára visszajelzést adjon arról,
hogy tanulóik nyelvtudása mennyire felel meg a Nemzeti alaptanterv (NAT)
által az adott évfolyam végére célként kitűzött nyelvtudási szintnek. „Hallott
szöveg értése” és „Olvasott szöveg értése” feladatokat megoldaniuk. Mindkét
évfolyamon a 60%-os eredmény jelentette az adott nyelvi szint teljesítését
(megfelelt minősítés). Az Oktatási Hivatal honlapján egy országos összesített
eredményekről szóló tanulmány érhető el. Tanulókra lebontva nem készült
jelentés.

A megfelelt minősítést szerző tanulók százalékos aránya évfolyamonként és
nyelvenként országos szinten:

A nyelvi csoportok alakulása iskolánkban a 2015/2016. tanévben:

Nyelvi
csoportok

angol

német

6. évfolyam
8. évfolyam

48 fő
51 fő

12 fő
18 fő

Iskolánkban elért átlageredmények:

Nyelvi
csoportok

angol

6. a/1.csop.

86 %

6. a/2.csop.
6. b

74 %
79 %

6. évfolyam

85 %

8.a/1. csoport

58 %

8.a/2. csoport

60 %

8.b

69 %

42 %

8.c

57 %

45 %

8. évfolyam

63 %

43 %

német
-------64 %
64 %
---------

Nyelvi
csoportok

angol

német

60 %-os teljesítmény

60 %-os teljesítmény

6. a/1.csop.

14 fő

(14 fő értékelt)

6. a/2.csop.
(14 fő értékelt)

6. b

-------13 fő

(angol - 17 fő értékelt)
(német – 12 fő)

17 fő

8.a/1. csoport

5 fő

(11 fő értékelt)

8.a/2. csoport
(10 fő értékelt)

8.b
(angol - 12 fő értékelt)

5 fő

8 fő

---------

9 fő

2 fő

8 fő

2 fő

(német – 10 fő értékelt)

8.c
(angol – 14 értékelt)
(német – 7 fő értékelt)

A 2016-os idegen nyelvi mérés adatainak országos adatainak elemzéséből
az derült ki, hogy a 6. évfolyamos tanulóknak megközelítőleg a háromnegyed
része (70-80 százaléka) teljesítette a tantervben előírt A1-es szintet, míg a 8.
évfolyamos tanulóknak csak nagyjából a fele (45-55 százaléka) tudta az előírt
A2-es szintet teljesíteni.
Az angolul tanulók eredményei mindkét évfolyamon jobbak voltak a
németül tanulók eredményeinél, amire a két tanulói csoport közötti különbség
adhat magyarázatot. Országos összesítésben a németül tanulók közül jóval
többen járnak községekben iskolába, a németül tanulók között magasabb a
sajátos nevelési igényű tanulók aránya, és a németül tanulóknak alacsonyabb az
átlagos családi-háttér indexe.

