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20. sz. melléklet 

Példa egy dolgozat eredményeivel kapcsolatos reflexióra 

A dolgozat eredménye 

Tantárgy: 

Osztály: 11. F egyik csoportja (a tárgyat alapóraszámban tanulók) 

Az osztály/csoport létszáma: 16 

A dolgozat típusa: egyórás témazáró (más lehetőségek: új ismeret megértését mérő egész órás 

vagy rövidebb dolgozat; felkészülést/gyakorlást/memoritertanulást ellenőrző dolgozat) 

A dolgozat anyaga: (feladatlap vagy kérdéssor mellékelve) 

Pontszámtáblázat: A dolgozat összpontszáma 50 pont. (az öt feladat mindegyike 10-10 pontot ér. 

(Más lehetőségek: különböző pontot érnek a feladatok, nehézségi szintjük szerint) 

A pontszámok osztályzatra váltása: 

30% (15 pont)-tól elégséges 

50% (25 pont)-tól közepes 

75% (32 pont)-tól jó 

90% (45 pont)-tól jeles 

(Más lehetőségek: egyenletes elosztás vagy – új gondolatot nem kívánó, csak memorizálást, illetve 

gyakorlást igénylő feladatok esetében – az elégséges alsó határa lehet 50%, és jelest csak a hibátlan 

munkára adunk, stb.) 

A dolgozat eredményeinek eloszlása: 

elégtelen: 3 tanuló 

elégséges: 2 tanuló 

közepes: 6 tanuló 

jó: 4 tanuló 

jeles: 1 tanuló 

A témazáró dolgozat feladatainak ponttáblázata: 

Tanuló 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Összes 
1. 5 5 3 4 2 19 (2) 

2. … …     

…       
 

Értékelés: 

A dolgozat átlageredménye eltér a csoport eddig tapasztalt teljesítményétől. A csoportban a tantárgy 

sikeres tanulásához szükséges képességekkel csak kis mértékben rendelkező tanulók is szorgalmasak; 

ezért sikeresen reprodukálják azokat az ismereteket, amelyekhez önálló gondolatok nem szükségesek. 

Kiemelkedő képességű diák nincs, ennek ellenére – a szorgalmuk miatt – többen a képességeiket 

felülmúló teljesítményre képesek. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Mellékletek 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 150 

 

Az a témakör, amelyet ez a dolgozat zárt, a későbbi anyagrészek megértése szempontjából nagyon 

fontos.  

A bevezető órákat követő, a megértést vizsgáló röpdolgozatot 7 tanuló közepesre, 5 tanuló jó 

eredményűre és 4 tanuló jelesre írta. Az ezt követő gyakorló-alkalmazó órák során változó 

hozzáállással rögzítették a tanultakat. 

A legtöbb problémát a 3. feladat okozta (legalacsonyabb az átlagpontszáma). Ezt a feladatot – 

majdnem ugyanebben a formában – házi feladatként megoldották a gyerekek. A sok hiba és 

hiányosság oka a gyakorlás és a figyelem hiánya. (Feltehetően a jól sikerült röpdolgozatot követően 

nem foglalkoztak annyit a tárggyal, amennyit kellett volna.) 

Valamennyi feladatra született – több – hibátlan megoldás, az 5. feladatot kivéve. Erre részben jó 

megoldást is csak kevesen adtak. Feltehetően a kérdésfeltevés, a feladat megfogalmazása szokatlan 

volt a diákoknak. (Ehhez hasonló módon korábban nem tettem fel kérdést az adott ismeretre.) 

Következtetések: 

- A feladatsor összeállítása megfelelő volt, az 5. feladatot kivéve. 

- Ismét fel kell hívni a tanulók figyelmét arra, hogy a megértés még nem tudás. A kettő között 

a gyakorlás, memorizálás folyamata van, amely elsősorban egyéni feladat.  

- Tekintettel a témakör fontosságára, addig nem mehetünk tovább, ameddig az alapokat nem 

tanulja meg mindenki legalább elégséges szintig. Ezért: 

o A dolgozatjavítást követően beadandó házi feladatként a jellemző hibákkal kapcsolatos 

feladatsort adok házi feladatnak, amelyet be kell adniuk a tanulóknak. A házi feladatot 

„személyre szabva” kapják, így az egymásról másolást kizárhatjuk. 

o A beadott feladat kijavítását követően (legkésőbb egy hét múlva) az elégtelent és 

elégségest szerzett gyerekeknek kötelezően, a többieknek fakultatív módon lehetőséget 

adok javító dolgozat írására (tanórán kívül). 

Megjegyzés:  

Mind az értékelés, mind a következtetések nagyon eltérőek lehetnek iskolától, csoporttól, tanártól 

függően, sőt témakörtől függően is. Ugyanannál a pedagógusnál ugyanannak a csoportnak két hasonló 

értékű dolgozata esetében is levonható más következtetés, megfogalmazható más feladat. Van olyan 

eredmény, amelyből a pedagógus azt a következtetést vonja le, hogy nem magyarázta el, nem tanította 

meg elég alaposan az ismeretanyagot, további órákat kell a témakörre szánnia. Természetesen olyan 

helyzet is van, amikor a pedagógus nem ad lehetőséget a javításra, mert úgy értékeli, hogy minden 

tanulónak vállalnia kell hiányos felkészültsége következményeit, a gyenge jegy hanyagságának vagy 

gyengébb képességének az eredménye. A reflexió lényege az elemzés. Ez bizonyítja, hogy a pedagógus 

a dolgozat íratását nem csupán „osztályzatszerzés”-nek tekinti, hanem hiteles visszajelzésnek is saját 

munkájáról és a tanulók felkészültségéről. 


