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Jogszabályi háttér
A 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet 79.§(1) bekezdése értelmében az országos pedagógia
mérések lebonyolítására a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak
szerint kerül sor.
Az idegen nyelvi mérés alapelvei
Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak
középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós
nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat.
A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus
forrásból adaptált szövegek. A feladatok témakörei figyelembe veszik a tanulók életkori
sajátosságait, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.
Az idegen nyelvi mérés jellemzői
Az idegen nyelvi mérés az angol és a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók
szövegértési készségeinek írásbeli mérése. A mérés a 6. évfolyamon a KER (Közös Európai
referenciakeret) szerinti A1-es, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2-es nyelvi szintet méri. Az
idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg
értését mérő feladatokból.
A feladatok mindegyike zárt feladat: (pl. párosítás, feleletválasztás, lyukas szöveg), a
feladatok értékeléshez javító kulcs készül. Minden helyesen megoldott item 1 pontot ér.
A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik: ahhoz, hogy
a megfelelő szintet teljesítsék, hogy a tanuló nyelvtudása megfeleljen az adott KER szerinti
szintnek, a maximálisan elérhető pontszám 60%-át kell elérnie.
A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható.
A mérési eredmények nyilvánosságra hozatala
A mérések eredményét az Oktatási Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítjuk
meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként az intézmény honlapján a
megadott időpontig közzé tesszük.
A mérési anyag elemzése a nyelvtanárok és a nyelvi munkaközösség-vezetők közös feladat
volt.
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Összegezve
Intézményünk jó eredményt ért el, mivel a mérésben részt vevő tanulók 90%-a megfelelt
minősítést szerzett.

