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Szertefoszló mítoszok: 
Számít-e a heti óraszám?

Bevezető
A magyar Nemzeti Alaptantervnek (NAT) az élő idegen nyelvekre vonatkozó részével 
kapcsolatos beszélgetések során, különösen az angol nyelvre vonatkozóan, az volt a 
tapasztalatom, hogy a leghevesebb viták nem a tanterv tartalma, hanem az előírt heti 
óraszám miatt lángoltak fel. A NAT szerint „normál” körülmények között a célkitűzé
seket a rendelkezésre álló időkeret 50-70 százaléka alatt el lehet érni. A hatodik 
évfolyamig az élő idegen nyelvekre vonatkozóan ez a teljes órarendi idő 11-15 
százaléka, míg a 7-től 10. évfolyamig annak 9 és 13 százaléka. Mindezek ellenére a 
tanárok és a helyi tantervek készítői, úgy tűnik, egyetértenek abban, hogy heti három 
óra nem elég az elfogadható szintű angol nyelvtudás eléréséhez, s ezért az óraszámnak 
heti négyre, illetve bizonyos esetekben ötre való emelését szorgalmazzák. Mégis, bár 
sok iskolaigazgató elfogadja és támogatja az érvelést, és minden tőle telhetőt meg is 
tesz az emelésért, megérthetjük, hogy sokaknak még a lehető legnagyobb jóindulattal 
sem áll módjukban ezt megtenni, mivel az órarendileg beosztható tanórák száma adott, 
és a helyi tantervben szereplő más tárgyakat tanító kollégák is hasonló,jól megalapozott 
igénnyel lépnek fel.

Sajnálatos módon nagyon kevés bizonyíték áll rendelkezésre arra, hogy magasabb 
óraszámra lenne szükség (Bors, Nikolov, Pércsich és Szabó 1999). Miért kellene 
elhinnünk azt, amit néhány tanár állít? Az óraszám eggyel való növekedése első látásra 
nem eredményezne nagy különbséget. Miért is számítana az óraszám önmagában? 
Bizonyos, hogy a tanítás minősége sokkal lényegesebb, mint a mennyisége. Ha rossz 
a tanítás, heti öt óra még negatívabb hatást fejt ki, mint három.

A vita eldöntésére most először áll rendelkezésünkre bizonyíték. Az angol nyelvi 
vizsgareform projektum (Fekete, Major és Nikolov 1999, Alderson, Nagy és Öveges 
2000) nemrégiben több mint ezer, 10-12. osztályos középiskolai tanulón próbált ki 
kísérleti vizsgaanyagokat, valamint elemezte a próbateszt eredményeit a tanulók által 
rendelkezésre bocsátott adatok alapján, többek között a heti angol óraszámról, és arról, 
hogy hány éve tanulják a nyelvet.

Jelen tanulmány a 9. IATEFL-Hungary Konferencián Győrött 1999. októberében elhangzott 
előadásnak és annak angol nyelvű írott változatának (Novelty 7. évfolyam 1. szám) átdolgozott 
és kibővített változata. Köszönet illeti Nikolov Mariannát a szöveg fordításáért. (A szerk.)
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A felmérés menete
1999 áprilisában három hét alatt 27 magyarországi iskolában végeztünk próbamérése
ket kísérleti olvasott szöveg értése, gépi szöveg hallás utáni értése és az angol nyelv 
használata feladatokkal. Az iskolák közül hat budapesti volt, a többi vidéki.

Mivel a lehető' legtöbb teszt-itemet akartuk kipróbálni, hat tesztfüzetbe rendeztük 
őket: rendelkezésünkre állt tehát két Hallás utáni értés és négy Olvasott szöveg 
értése!Az angol nyelv használata tesztfüzet. Valamennyi tanuló kitöltötte az Olvasott 
szöveg értése és Az angol nyelv használata füzetet, továbbá mintegy 500 tanuló Hallás 
utáni szövegértés tesztet is írt. Ezáltal minden egyes füzetet körülbelül 250 tanuló 
oldotta meg (lásd az Esetek számát az 1. táblázatban). Összességében tehát a hat 
tesztfüzet 5 hallás utáni szövegértés feladatot tartalmazott 42 itemmel, 13 olvasott 
szöveg értése feladatot 105-tel, és 7 angol nyelvhasználat feladatot 80-nal. Mivel 
minden itemet körülbelül 250-en oldottak meg, megbízható statisztikai adatokhoz 
jutottunk azok nehézségéről és diszkriminációjáról (hogy mennyire tesznek különbsé
get az egyes itemek a tanulók között nyelvi szintjük alapján). A tesztek eredményeit, 
mint például az elért pontszám középértékeit (átlagát), a szórást (annak mértékét, hogy 
milyen jól szórja a teszt a tanulókat), továbbá a megbízhatósági mutatót (alpha) a 
következő táblázatban mutatjuk be.

1. táblázat: A próbamérések leíró statisztikái nyers pontszámokban
Hallás 
utáni 
értés 1

Hallás 
utáni 
értés 2

Olvasott 
szöveg 
értése 1

Olvasott 
szöveg 
értése 2

Olvasott 
szöveg 
értése 3

Olvasott 
szöveg 
értése 4

Itemek száma 25 27 46 58 80 90
Esetek száma 244 269 258 253 238 234
%-os középérték 51% 31% 54% 44% 44% 28%
Közepes szórás 12,8 8,3 24,7 25,5 34,9 25,3
Alpha 0,76 0,82 0,90 0,92 0,92 0,90
Diszkrimináció középértéke 0,38 0,42 0,43 0,43 0,37 0,33

A megbízhatósági mutatóból, a szórásból és a diszkriminációs középérték számaiból 
kitűnik, hogy az összes teszt jól diszkriminálta a populációt, továbbá, hogy a tesztek 
kifejezetten megbízhatók voltak. Kissé nehéznek bizonyultak, főleg a második hallás 
utáni értés füzet (középérték 31 %), és a negyedik olvasott szöveg értése!angol nyelv
használat füzet (középérték 28%). Nem is volt célunk, hogy a füzetek azonos nehézségi 
fokúak legyenek. Az egyes füzeteken belül található feladatok feltételezett nehézsége 
eltérő volt, ezzel biztosítva nehézségi szórást a populáción belül. A szórás a követke
zőképpen alakult:

2. Táblázat: A próbamérések feltételezett nehézsége
Hallás utáni értés 1
Hallás utáni értés 2
Olvasott szöveg értése 1
Olvasott szöveg értése 2
Olvasott szöveg értése 3
Olvasott szöveg értése 4

Horgony feladat plusz alap plusz középfok
Horgony feladat plusz közép plusz haladó
Horgony feladat plusz alap plusz közép plusz Angol nyelvhasználat 
Horgony feladat plusz alap plusz közép plusz Angol nyelvhasználat 
Horgony feladat plusz 3 alap plusz közép plusz Angol nyelvhasználat 
Horgony feladat plusz 2 alap plusz 2 haladó plusz Angol nyelvhasználat
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Horgony-itemeknek azokat nevezzük, amelyek az egyes füzetekben közösek. Rendel
kezésünkre állt 10 ilyen hallás utáni szövegértés item, 10 az olvasott szöveg értésben 
és 19/20 az angol nyelvhasználatban. Ezek segítségével össze lehet vetni az egyes 
személyek horgony itemeken szerzett pontszámait a próbamérés részét képező itemen 
elért eredményével, és ezáltal elvégezhető az item nehézségének kalibrálása egy közös 
skálán. A skálával egy kalibrált pontszámban így meg lehet határozni az egyes tanulók 
tudásszintjét, ami az egyének tudásszintjének mértékét adja meg, függetlenül attól, 
hogy melyik tesztkombinációt oldották meg. (A horgony teszteket az Országos Köz
oktatási Intézet és a CITO, a Holland Országos Tesztelési Intézet dolgozta ki egy 
korábbi, közös projektumuk keretében, 1993 és 1995 között. A részletekről lásd Nagy 
és Krolopp 1997.)

A próbateszten részt vevő populáció 10. és 12. osztályosokból került ki. A teszteket 
összesen valamivel több mint ezer tanuló oldotta meg, de közülük néhányat ki kellett 
venni az elemzésből vagy azért, mert nem lehetett őket kalibrálni (személyi nem-egye
zés miatt), vagy mert nem minden tesztet fejeztek be. A végső minta így 944 főből állt.

A tanulókat magyar nyelvű kérdőíven személyes adatok közlésére kértük fel. A 
kérdések a következőkre vonatkoztak: kor, nem, angoltanulás éveinek száma, heti 
óraszám, magánórák esetén hány éve és heti hány órában, az iskolában tanult egyéb 
idegen nyelvek (hány éve és heti hány órában), sikeres állami nyelvvizsga és annak 
szintje, bármilyen sikeres nemzetközi nyelvvizsga, érettségiznek, illetve felvételiz- 
nek-e majd angolból.

A tanulók kor, nem és évfolyam szerinti megoszlása a következő volt:

3/a. táblázat: A próbamérés részletei
Kor Esetek száma % Nem Esetek száma % Évfolyam Esetek száma %
15 30 3 Fiú 360 38 10 298 32
16 260 27,5 Lány 561 60 12 606 67
17 126 13
18 487 52
19 36 4
20 4 0,5

A próbamérés populációjának iskolákra vonatkozó megoszlása a következő volt:

3/b. táblázat: A próbamérés részletei: iskolatípus szerinti megoszlás
Iskolatípus ___ ________ _ _____ Esetek száma______ %
Gimnázium 464 49
Kombinált gimnázium / szakközépiskola 219
Szakközépiskola 259

23
27

Összesen 107 tanuló (11%) járt magánórákra; ezeknek 40%-a a mérés időpontjáig egy 
éve, 23%-a pedig két éve. A magánórák legáltalánosabb gyakorisága heti egy (40%) 
vagy kettő (43%) óra volt. 676 tanuló (72%) tanult egy másik idegen nyelvet - 
leggyakrabban (a teljes populáció 47%-a) németet; második helyen a francia állt 
10%-kal, ezt követte az olasz, a latin, a spanyol és az orosz, ebben a sorrendben. Csak 
12 tanulónak volt sikeres felsőfokú állami nyelvvizsgája, de 150-en ( 16%) rendelkeztek 
középfokú nyelvvizsgával, közülük 51-en sikeres szóbelivel és 92-en a komplex C-vel.
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Csak 12 tanulónak volt alapfokú nyelvvizsgája. 32-en (3%) tettek le valamilyen 
nemzetközi nyelv-vizsgát, közülük kilenc a Cambridge First Certificate English-t. 682 
tanulónak (a válaszadók 76%-ának) állt szándékában angol érettségit tenni, de csak 145 
(19%) tervezte, hogy felvételizik is angolból.

4. táblázat: A próbamérés populációjának egyéb jellemzői
Magánórára járók 11 %

Közülük a mérés időpontjáig 1 éve 30%
Közülük a mérés időpontjáig 2 éve 23%
Közülük heti egy órában 40%
Közülük heti két órában 43%

Másik idegen nyelvet tanul 72%
Német 47%
Francia 10%

Sikeres állami nyelvvizsgát tett középfokon 16% 
Sikeres nemzetközi nyelvvizsgát tett 3%
Érettségizik angolból 76%
Felvételizik angolból 19%

Országos statisztikák hiányában nehéz megmondani, hogy ezek az adatok reprezenta
tívak-e a teljes angoltanuló populációra nézve. Bár arra nem tettünk kísérletet, hogy 
szigorúan reprezentatív mintát hozzunk létre, mindent elkövettünk annak érdekében, 
hogy biztosítsuk a legfontosabbnak vélt változók szórását. A minta nagysága valószí
nűleg szintén hozzájárult a felmérés megalapozottságának biztosításához.

Függetlenül attól, hogy a minta teljesen kellően reprezentatív-e vagy sem, elég adat 
áll rendelkezésünkre a jelen populáció nyelvi tudásszintjének vizsgálatához, a kérdő
íven megválaszolt különböző ismérvekkel összevetve. Ez kétféleképpen történt: két 
csoport teszten elért pontszámai és szórásai középértékeinek összehasonlításával (va- 
riancia), független minta t-teszttel, több csoport középértékeinek és varianciáinak 
összevetésével variancia-elemzéssel, illetve post-hoc teszttel végzett többszörös össze
vetés által.

Az eredmények
Felhívjuk a figyelmet, hogy az itt bemutatott eredmények nem nyers pontszámok vagy 
százalékos eredmények, hanem az előzőekben ismertetett módon számolt kalibrált 
eredmények. Az eredményeket mint a mért populáció angol nyelvi tudásszintjére 
vonatkozó kérdésekre adott válaszokat adjuk közre.

7. Van-e különbség aszerint, hogy a tanuló a 10. vagy 
a 12. évfolyamra jár?
5. táblázat: Különbségek a 10. és a 12. évfolyam teszt-eredményei között 
Évfolyam Esetek száma_______Kalibrált teszt-eredmény középérték
10. évfolyam 298 9,2423
12. évfolyam 606 9,6400

A 12. évfolyamra járó tanulók eredményei szignifikánsak jobbak (statisztikailag), mint 
a 10. évfolyam tanulói, de nem sokkal.
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2. Van-e különbség a tanuló neme szerint?

6. Táblázat: Különbségek fiú- és lánytanulók teszt-eredményei között
Nem_____ Esetek száma_______Kalibrált teszt-eredmény középérték
Fiú 360 9,5671
Lány 561 9,4610

Nincs statisztikailag lényeges különbség a 9,57-es és 9,46-os középértékek között. A 
köztudatban elterjedt meggyőződéssel szemben a jelen minta semmilyen bizonyítékkal 
nem szolgált arra nézve, hogy a lányok jobbak lennének angolból, mint a fiúk.

3. Van-e különbség aszerint, hogy milyen iskolatípusba jár a 
tanuló?

7. táblázat: Különbségek a teszt-eredmények között iskolatípus szerint
Iskolatípus Minimális 

kalibrált eredmény
Maximális 

kalibrált eredmény
Kalibrált 

eredmény középérték
Esetek száma

Gimnázium 5,2600 13,7900 9,9250 464
Kombinált 5,6500 12,2100 9,3643 219
Szakközép 6,2900 11,2200 8,8408 259

A statisztikai elemzés jól láthatóan bemutatja, hogy három csoporttal állunk szemben: 
a gimnáziumi tanulók jobb eredményeket érnek el, mint a kombinált gimnázium / 
szakközépiskola tanulói, akik jobb eredményeket érnek el, mint a szakközépiskolában 
tanulók. Ez megegyezik a megérzésekkel és az iskolatípusokra vonatkozó, ismert 
különbségekkel.

4. Van-e különbség aszerint, hogy hány éve tanul a diák 
angolul?
A megbízható kép érdekében a 10. évfolyamra járó tanulók eredményét a jelenleg 12. 
évfolyamra járó diákokétól külön kell vizsgálni. Amennyiben csak a 12. évfolyamos 
tanulókat vesszük figyelembe, a következő középérték-eredményeket kapjuk:

8. táblázat: Különbség a teszt-eredmények között az angoltanulás éveinek száma 
szerint a 12. évfolyamra járók körében
Kalibrált teszt-eredmény középértéke Angoltanulás éveinek száma

9,2542 5
9,2762 7
9,3530 4
9,5100 13
9,5370 6
9,6691 8
9,7486 11
9,8050 3
9,9099 9

10,0400 2
10,0944 12
10,1639 10
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Az egyetlen statisztikailag szignifikáns különbség a fenti átlag-eredmények között a 4 
éves és a 10 éves angoltanulás között fedezhető fel. Amennyiben csak a 10. évfolyamos 
tanulókat vesszük figyelembe, a következő középérték-eredményeket találjuk:

9. táblázat: Különbség a teszt-eredmények között az angoltanulás éveinek száma 
szerint a 10. évfolyamra járók körében
Kalibrált teszt-eredmény középértéke Angoltanulás éveinek száma

7,5900 1
8,6148 2
8,6350 11
8,6425 3
8,8486 5
9,0731 6
9,2575 4
9,2718 7
9,7387 8
9,9932 10

10,1681 9

Újra azt látjuk, hogy az egyetlen statisztikailag szignifikáns különbség a 2 éves, illetve 
a 8, 9, és 10 éves angoltanulás között van. A többi szembeállítás nem mutatott 
semmilyen szignifikáns különbséget.

5. Van-e különbség aszerint, hogy a diák heti hány órában 
tanul angolt?
Amennyiben csak a 10. évfolyamot vizsgáljuk, az eredmények következő középértékeit 
találjuk:

10. táblázat: Különbségek az angol teszteredmények között a heti óraszám szerint 
a 10. évfolyamra járók körében
Kalibráltteszt-eredmény középértéke Heti óraszám

8,0550 2
8,4000 9
8,5979 3
9,0687 5
9,3970 4
9,5633 6

10,3385 8

Amint a 10. táblázatban látható, a válaszokban megadott heti óraszámok jelentős, 2-től 
9-ig terjedő változatosságot mutatnak. A tanulók többsége heti 3 (n=43,15%), 4 (n=70, 
24%) vagy 5 (n=124, 43%) óraszámot jelöl meg válaszában. Ezért tehát csak a heti 3, 
4 és 5 órát vettük figyelembe, és összevetettük a két évfolyam átlageredményeit. All. 
táblázat az elemzés eredményeit foglalja össze.
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11. táblázat: Különbségek az angol teszt eredményei között heti 3, 4 és 5 óra alapján
tett összevetésben a 10. évfolyamra járók körében
Kalibráltteszt-eredmény középérték______Heti óraszám

8,5979 3
9,0687 5
9,3970 4

A statisztikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a 10. évfolyam tanulói között heti három 
óra jelentősen gyengébb eredményekhez vezet, mint heti 4, illetve 5 óra, viszont nincs 
jelentős különbség a heti 4 és 5 órában tanulók eredményei között.

Amennyiben csak a 12. évfolyamot vizsgáljuk, a következő heti óraszámokat 
találjuk:

12. táblázat: Heti óraszámok megoszlása a 12. évfolyamra járók körében 
Órák száma Esetek száma Egészhez viszonyított százalékos arány

1 1 0,2
2 5 0,9
3 143 25,3
4 180 31,8
5 172 30,4
6 36 6,4
7 21 3,7
8 6 1,1
9 1 0,2

10 1 0,2

Itt is figyelmen kívül hagyhatjuk a kis számokat, és újra csak a heti 3, 4 és 5 órára 
koncentrálunk. így a következő középértékeket találjuk:

13. táblázat: Különbségek az angol teszt eredményei között heti 3,4 és 5 óra alapján 
tett összevetésben a 12. évfolyamra járók körében
Kalibrált teszt-eredmény középérték Heti óraszám

9,2262 4
9,5144 5
9,8009 3

A statisztikai vizsgálatok szignifikáns különbségeket mutatnak a 3,4 és 5 heti óraszám
ban való angoltanulás között: a 3 jelentősen különbözik a 4-től és 5-től, valamint a 4 
jelentősen különbözik az 5-től. A tanárok meggyőződései tehát beigazolódni látszód- 
nak.

Ennek ellenére, amennyiben közelebbről megtekintjük az eredményeket, valamint 
megvizsgáljuk a középértékeket, azt látjuk, hogy a legmagasabb pontszámokat olyan 
tanulók érték el, akik csak heti három órában tanulnak, míg a legalacsonyabb pontszá
mokat azok érték el, akik heti négy órában tanulták a nyelvet!

Valójában azzal érvelnék, hogy bár ezek a középértékek statisztikailag szignifikáns 
különbséget mutatnak, a közöttük lévő különbségek mégsem jelentősek, máskülönben 
azzal kellene érvelnünk, hogy a legmagasabb angol nyelvi teljesítmény garanciája az, 
hogy a tanulók csak heti három órában tanulják a nyelvet! A fenti adatok sokkal
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ésszerűbb tolmácsolása az, hogy nem eredményez jelentős különbséget, hogy a tanuló 
heti 3, 4 vagy 5 órában tanulja a nyelvet, legalábbis a mintánk nagy részét képező' 12. 
évfolyamon. Ezzel szembe állítható az a vélekedés, miszerint ennek oka az, hogy a 
legjobb tanulók már letették az állami nyelvvizsgát, és ezáltal nincsenek a mintában. 
Vizsgáljuk meg tehát most ezt az körülményt.

6. Van-e különbség aszerint, hogy a tanulók rendelkeznek-e 
középfokú állami nyelvvizsgával vagy sem?
A 10. évfolyamon mindössze öt tanulónak volt középfokú állami nyelvvizsgája; a 
középfokú állami nyelvvizsgával rendelkező tanulók többsége 12. évfolyamos volt: 
45-nek volt A, 88-nak pedig C-típusú nyelvvizsgája.

Amennyiben a 12-esekre összpontosítunk és összevetjük azoknak a pontszámait, 
akik rendelkeznek középfokú állami nyelvvizsgával azokéval, akik nem, a következő 
eredményeket kapjuk:

14. táblázat: Különbségek a nyelvi teszt eredményeiben állami nyelvvizsgával rendel
kező és nem rendelkező tanulók között
Változó________________Esetek száma Kalibrált teszt-eredmény középérték
Állami nyelvvizsga nélkül 466 9,3413
Állami nyelvvizsgával 140 10,6344

A várakozásnak megfelelően nyilvánvaló a különbség az állami nyelvvizsgával rendel
kező és nem rendelkező tanulók eredményei között.

Azoknak a 12. évfolyamos tanulóknak a heti óraszámait is összevethetjük, akik 
rendelkeznek középfokú állami nyelvvizsgával (15. táblázat). Az elemzés szignifikáns 
különbséget mutat a heti 3 és heti 5 órában tanulók eredményei között, de sem a heti 3 
és 4, sem a heti 4 és 5 óra között tanulók eredményei nincs ilyen különbség.

15. táblázat: Különbségek a teszt eredményei között heti 3,4 és 5 óraszám alapján a
középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezők körében 
________________________________ Heti 3 óra Heti 4 óra_____ Heti 5 óra
Esetek száma 33 23 35
Kalibrált teszteredmény középérték 10,8 10,51 10,35

Amennyiben a 12. évfolyamosok közül kiemeljük azokat, akik már letették a középfokú 
állami nyelvvizsgát, és a heti óraszámok alapján (16. táblázat) szembeállítjuk azon 
tanulók eredményeit, akik még nem, az egyetlen szignifikáns különbséget a heti 3 és 
4, illetve a 3 és 5 óra között találjuk. A heti 4 óra nem különbözik jelentősen az 5-től. 
Ennek ellenére megint azt találjuk, hogy a heti 3 órában tanulók teszteredményeinek 
középértéke magasabb, mint azoké, akik heti 4 vagy 5 órában tanulják a nyelvet!

16. táblázat: Különbségek a teszt eredményei között heti 3, 4 és 5 órára vetítve az 
állami nyelvvizsgával nem rendelkező 12. évfolyamos tanulók körében
Kalibrált teszteredmény középérték_____ Heti óraszám

9,0383
9,3000
9,5009

4
5
3
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A heti óraszám hatásának hiányát tehát nem lehet az állami nyelvvizsgán megfelelt 
tanulók hiányának betudni. Persze érvelhetünk azzal is, hogy a tanulók az iskolai 
tanórák mellett magánórákra járnak, és ez a tény torzítja az iskolai órák hatásáról kapott 
képet. Vizsgáljuk meg most ezt a felvetést is.

7. A magánórák hatása a nyelvi eredményre
Ha összehasonlítjuk a magánórákra járó tanulókat azokkal, akik nem vesznek magán
órákat, azt látjuk, hogy nincs szignifikáns különbség az 538 tizenkettedik évfolyamos, 
magánórára nem járó és a 33, már egy éves magánórai múlttal rendelkező tanuló 
eredményei között (9,59, illetve 9,78). Bár a kétévnyi magánóráról beszámoló tizenhat 
tanuló eredményének középértéke magasabb volt (10,01), ez a szám nem különbözött 
statisztikailag szignifikánsan a magánórákra nem járókétól.

Ha ezek után összeadjuk a magánúton vett órák számát az iskolai óraszámmal, hogy 
megkapjuk az összes angolóra számát, a 12. évfolyamra vonatkozóan a következő 
adatokat kapjuk.

17. táblázat: A heti össz-óraszám megoszlása (magán + iskolai) a 12. évfolyamrajárók 
körében
Órák száma Esetek száma Egészhez viszonyított százalékos arány

1 1 0,2
2 5 0,9
3 121 21,4
4 172 30,4
5 168 29,7
6 59 10,4
7 27 4,8
8 9 1,6
9 2 0,4

10 2 0,4

Ha összevetjük a három leggyakoribb csoportot (heti 3, 4 és 5 óra), a 12. évfolyamra 
vonatkozóan a következő eredményt kapjuk.

18. táblázat: Különbségek a nyelvi teszt eredményei között a heti 3,4 és 5 össz-óraszám 
(magán + iskolai) alapján a 12. évfolyamra járók körében
Kalibrált teszt-eredmény középérték Heti óraszám

9,3049 4
9,4912 5
9,7400 3

A statisztikai vizsgálatok azt mutatják, hogy az óraszámban jelentkező egyetlen szig
nifikáns különbség a heti 3 és 4 között áll fenn (ahol még mindig a heti 3 képviseli a 
legmagasabb középértéket). Hasonló eredményt kapunk akkor is, ha a 12. évfolyamos 
mintából kiemeljük azokat a tanulókat, akik már letették az állami nyelvvizsgát, és 
nyelvi eredményeiket összevetjük az általuk megjelölt iskolai és magán angolórák 
összesített számával.
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Összefoglalás és következtetések
A kutatás főbb eredményei a következők:

1 ) Jelentős, a várakozásoknak megfelelő különbségek vannak a 10. és 12. évfolyam
ra járó tanulók angol eredményei, továbbá a három iskolatípus között.

2) A fiúk és lányok angol nyelvi eredményei között nincsenek jelentős különbségek.
3) A 12. évfolyamon az egyetlen jelentős különbség az angol nyelvi tudásszintben 

a négy és tíz éve tanulók között van.
4) A 10. évfolyamon az egyetlen jelentős különbség az angol nyelvi tudásszintben 

a 2 és 8/9/10 éve tanulók között van.
5) A 10. évfolyam tanulóinak angol nyelvi tudásszintjében jelentkező egyetlen 

jelentős különbség a heti 3 és 4/5 óraszám között található.
6) A 12. évfolyam tanulóinak angol nyelvi tudásszintjében jelentkező egyetlen 

jelentős különbség a heti 3 és 4/5 óraszám között mutatható ki. Ez azonban úgy 
jelentkezett, hogy a heti három órában tanulók pontszáma magasabb volt, mint a másik 
két csoporté.

7) Ugyanez igaz arra a külön megvizsgált tanulói csoportra is, akik már letették az 
állami nyelvvizsgát, valamint azokra a szintén külön vizsgáit tanulókra, akik még nem.

8) Jelentős angol nyelvi szintkülönbségek vannak azon tanulók között, akik már 
letették az állami nyelvvizsgát, és azok között, akik még nem.

9) Nincs angol nyelvi szintkülönbség azon tanulók között, akik nem vettek magán
órákat és azok körében, akik egy vagy két évig folytattak iskolán kívüli tanulmányokat.

10) Az egyetlen angol nyelvi szintben jelentkező különbség az angolórák (magán
órákkal összesített) számára vonatkozóan azok között jelentkezik, akik heti három vagy 
négy órában tanulnak. Ebben az esetben a heti háromórások pontszáma volt magasabb!

Az eredmények alapján felül kell vizsgálni azt az elképzelést, miszerint az angol 
órák száma vagy akár az évek száma bármilyen jelentős különbséget eredményezne. E 
két változónál sokkal fontosabbnak tűnik a tanítás minősége. Véget kell vetni azoknak 
a fölösleges vitáknak, hogy heti három, négy vagy öt órában tanítsuk-e az angolt. 
Fordítsuk figyelmünket inkább a nyelvtanítás minőségének mérésére és hatékonyságá
nak növelésére.
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