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1 Elméleti bevezető 

1.1 Az értékelés és pedagógiai szerepe 

Az értékelés mindennapos jelenség. Kevés túlzással kijelenthető, hogy mindenki értékel, és 

mindenkit értékelnek is. Az értékelés, az ítélet helyessége azonban lényegesen kevésbé 

magától értetődő, és bármely hibás megítélésben rejlő veszélyek nem elhanyagolhatók. 

Párhuzamosan jelent az értékelés, megítélés erkölcsi felelősséget („Amilyen ítélettel ti 

ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni.” Mt. 7,2), adott esetben szakmai 

feladatot, illetve igen gyakran az ember saját jól felfogott érdeke is azt diktálja, hogy minél 

pontosabban értékelje a helyzetét, minél jobb ítéletet hozzon. 

A pedagógia és az iskola vonatkozásában az értékelés klasszikus felállása az, amikor a tanár 

értékeli a diákokat, azok teljesítményét – de természetesen a tanárok1 ugyanúgy 

megítéltetnek, ahogyan az iskolák, iskolarendszerek, tantervek etc. A legteljesebb értelemben 

véve minden pedagógiai vonatkozású, tetszőleges formában, módszerekkel, a legkülönfélébb 

értékelők által megvalósuló szervezett visszacsatolást, értékmegállapítást pedagógiai 

értékelésnek szokás nevezni. 

A fenti, végletesen tág definíció értelmében az értékelés tárgya is rendkívül változatos lehet, s 

az értékelés mint szabályozó elem felhasználási szintje alapján is számos kategorizációs 

lehetőség (országos, iskolai, tanulócsoport-szintű, egyéni etc.) adódik. Továbbá nem 

választható el az értékelés fenti, per definitionem szervezett jelenségétől a spontán 

visszacsatolás sem. (Golnhofer, 2003: 387) 

A közoktatásban aktív tanárok részvétele is rendkívül sokrétű2 az értékelési folyamatokban, 

jelen TDK-dolgozatban azonban ennek egyetlen vetülete, az úgynevezett szummatív 

(minősítő) értékelés kerül a középpontba. 

1.1.1 Diagnosztikus és formatív értékelés 

A szummatív értékelés fogalma a pedagógiai gyakorlatban szorosan együtt jár a diagnosztikus 

és formatív értékelés fogalmakkal, ugyanis a három típusba sorolt értékelés-részletek kísérik 

az elejétől a végéig az egyes tanulási-tanítási fázisokat. A diagnosztikusnak nevezett rész egy 

                                                
1 vö. MarkMyProfessor 
2 A közelmúltból csupán egyetlen, kiragadott, de emlékezetes (és valóban eklatáns) példa a rövid úton 
átkeresztelt Pedagógus Önértékelési Csoport lehet. 
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fázis (ami önmagában is széles időskálán értelmezhető például egyetlen leckétől akár a teljes 

közoktatásig) kezdetén a helyzetfeltárást és információszerzést szolgálja; s a diagnosztikus 

eredmények tükrében van lehetőség a vonatkozó célok finomhangolására. A formatív 

értékelés a tanulás-tanítás folyamatában ad információt a tanulónak és a tanárnak is az addig 

elért pillanatnyi eredményekről, s egyúttal a még bejárandó útra is mind pontosabb tervezést 

tesz lehetővé. 

1.1.2 Szummatív értékelés 

A szakszerű és modern definícióban szereplő szervezett visszacsatolás kategória, melyben 

benne foglaltatik az előző két pedagógiai értékelési típus is, valamelyest ellentétben áll azzal a 

naiv értékelés-fogalommal, amelyre vonatkozóan a felütésben szereplő „mindenki értékel” 

kitétel szerepelt. 

Ha az értékelés szinonimáit3 keresi meg az ember, akkor a „kritika, bírálat, minősítés, 

visszajelzés, pontozás”, továbbá a „érdemjegy, minősítés, osztályzat, jegy” találatokat 

kaphatja. Ez a gyorsteszt minimálisan felveti annak gyanúját, hogy az értékelés hétköznapi 

fogalma döntően / kizárólag a szummatív értékelési típust foglalja magában – s a fogalom 

konnotatív jelentésmezejének részletes vizsgálata nem célja a jelen munkának. 

Szabatosan szummatív értékelésnek egy-egy tanulási-tanítási szakasz záróaktusát nevezik, 

melynek célja az összegzés, záró minősítés. Sor kerülhet rá egy-egy lecke, tanév vagy 

hosszabb egység végeztével is, és rendszerint valamiféle szelekciós funkciót is betölt. 

„Hatékonyságának alapfeltétele, hogy azonos mércével mérje a tanulók tudását, objektív, 

hiteles és megbízható információkat nyújtson.” (Golnhofer, 2003: 397) 

A hétköznapi fogalomhasználaton is tetten érhető túlsúlya a szummatív értékelésnek nem 

feltétlenül kívánatos jelenség a pedagógiában, ugyanakkor az osztályozás kapcsolódhat 

diagnosztikus funkciót betöltő „felmérőhöz” is. Végezetül a képet megint csak 

megkérdőjelezhető értékkel árnyalja, hogy a tanári gyakorlatban nem ritka, hogy a félévi, év 

végi minősítéseket minden addig szerzett jegy valamilyen súlyozási rendszerben képzett 

átlagával alakítják ki, ezáltal pedig az eredendően elkülönített diagnosztikus, formatív és 

szummatív funkciók összemosódhatnak. 

                                                
3 Ezúttal az online szinonimaszotar.hu eszközre esett a választás (az MTA – Akadémiai Kiadó „hivatalos” 
kiadványa helyett), melynek szerkesztői adatai tételesen nem hozzáférhetők, de tekintettel arra, hogy a fogalom 
naiv, kifejezetten nem-szaknyelvi jelentéstartományának érzékeltetése a cél, a lépés szándékos volt. 
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1.2 Relevancia; célcsoport és hasznosság 

Jelen dolgozat alapvetése a szummatív értékelési gyakorlat széleskörű elterjedtsége. Bár lehet 

példa olyan alternatív iskolára, ahol az osztályozás és a buktatás radikális kizárása (és a 

formatív értékelés dominanciája) mellett a tanulók hosszú ideig nem szembesülnek direkt 

módon a jelenséggel, de végső soron az érettségi mint a szummatív értékelés prototípusa, a 

diákok előmenetele során alapvetően megjelenő kihívás. 

Az iskolák döntő többségében pedig a félévi és év végi osztályozás az elterjedt (szummatív) 

értékelési gyakorlat, ezért a dolgozat célja a hasonlóságelemzés módszerével nyerhető 

eredményeknek elsődlegesen ezekben az esetekben való bemutatása. Az itt bemutatásra 

kerülő lehetőségek egyfelől az egyedi jegyadás, másfelől a magasabb, tantárgyi vagy tanulói 

szintű értékelés során kiaknázható, tanári munkát az objektivitás (vö. Golnhofer) irányába 

mozdító megoldásokat jelentik. 

Az elérhető eredmények, az objektivitás irányába való elmozdulás legkézenfekvőbben az 

aktív tanárok számára kiaknázható, amennyiben a módszer gyakorlati megvalósíthatósága 

megfelel az intézmények napi gyakorlata által támasztott kihívásoknak. Mivel a 

hasonlóságelemzések végrehajtása nem igényel kifejezetett számítástechnikai ismereteket, 

úgy gondolom, bármely aktív tanár alkalmazhatja a bemutatott módszereket, akár a meglévő 

átlagszámítási módszerek megerősítésére, akár azok kiváltására. 

Az objektivitásra törekvő tanári szummatív értékelési gyakorlatnak jelenleg számos eltérő 

súlyozási és átlagszámítási szisztéma részét képezi (ezt az e-napló szoftverek esetenként 

kifejezetten támogatják is). Azonban ezek bár a korrektséget és kiszámíthatóságot képesek jól 

megvalósítani, önmagukban is jelentős szubjektivitást visznek az értékelés folyamatába. A 

szubjektivitás a deklarált súlyozási rendszerek esetében megkerülhetetlen, mivel ezeket a 

deklarációkat a tanárok döntő többségben kizárólag szakmai tapasztalatukra hagyatkozva 

teszik. 

A hasonlóságelemzés bevonásával a folyamatokba az értékelést irányító tanár olyan számítási 

kapacitást aknázhat ki, amely a mindenkori emberi irányítás mellett intuíció-generátorként 

funkcionálhat. Ennek következtében pedig olyan mélységű komplexitás válik kezelhetővé, 

amire a természetes humán intuíció folyamatosan és rendszerszinten nem lehetett képes 

(tekintve, hogy nem is folyamatos zsenialitásra van berendezkedve). 
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2 A hasonlóságelemzés 
A SZIE My-X Kutatócsoport (1) kiemelten foglalkozik a szabadon hozzáférhető 

hasonlóságelemzési megoldások (2) alkalmazásaival. A COCO4-hasonlóságelemzés egy 

mesterségesintelligencia-alapú eszköz és módszertan. Matematikai hátterét a lineáris 

programozás (LP) biztosítja, és alkalmazásával a szakértői döntések megalapozásához humán 

intuíciós potenciál automatizálható nagy számítási kapacitással. 

A hasonlóságelemzés (vö. Pitlik et al., 2014) kiindulási pontja az objektum-attribútum mátrix 

(OAM), egy táblázat, melynek sorfejlécén az összehasonlítandó objektumok találhatók. Az 

oszlopfejlécen a független változók (attribútumok, Xi) és a függő változó (Y) helyezkednek el. 

Az OAM tartalma méretfüggetlenség érdekében a bemenő adatok irányvektorok mentén 

sorszámozott verziója. 

Az irányvektoroknak nevezett fundamentális összefüggések az egyes attribútumok és a függő 

változó között mindenképpen az elemzést végző szakértő által kell, hogy meghatározásra 

kerüljenek. Az egyenes, illetve fordított irány (vagyis, hogy az adott attribútum minél 

nagyobb értékére a függő változó tekintetében annál nagyobb, illetve kisebb elvárás 

feltételezhető) meghatározása lehetséges a téma releváns szakirodalmára vagy az elemző 

mindenkori önálló, és ebben a tekintetben szubjektív döntésére alapozva. Fontos ennek 

kapcsán kiemelni, hogy a COCO esetében ez a fajta minőségi szubjektivitás áll szemben más 

módszerek jellemzően mennyiségi (pl. „a piros jegy (témazáró) kétszer számít / kettőt ér”) 

szubjektivitásával. 

A sorszámozás egyik következménye az OAM úgynevezett méretfüggetlensége, vagyis a 

különböző skálán és esetleg különböző nagyságrendben mérhető kiindulási adatok 

összehasonlíthatóságának biztosítása. Osztálytermi szituációban például tipikus 

attribútumként merülhet fel a megszerzett piros pontok száma (db, terjedelem: 1-20), illetve a 

legutóbbi dolgozat eredménye (%, terjedelem: 40-95). A méretfüggetlenség elérése látszólag 

adatvesztéssel realizálódik, hiszen a sorszámozás transzformáció érzéketlen az egyes 

helyezések közötti távolságra. (vö. intervallum/arány-, illetve ordinális mérési skálák; 

Stevens, 1946) 

                                                
4 Component-based Object Comparison for Objectivity, a.m. objektivitásra törekvő komponens-alapú objektum-
összehasonlítás 



 

– 7 – 

A COCO a fentiekben definiált OAM-on „fut”, vagyis a rangsorszámok mátrixának 

felhasználásával készül el a becslés, amely az attribútumokra támaszkodva igyekszik minél 

jobban magyarázni az elemzésbe vont objektumok függő változóinak értékét egymáshoz 

képest. A becslés lépcsősfüggvényeket használ és rendszerint additív. Az előbbi 

tulajdonságok azt jelentik, hogy minden egyes objektum esetében minden egyes attribútum 

megfelelő sorszámához készül egy becslés, hány egységgel járul hozzá az a konkrét 

tulajdonság a függő változó értékéhez; s ezek a rész-értékek összegződnek objektumonként, 

amivel kialakul a becslés végeredménye. 

A korábbi látszólagos adatveszteség kompenzációját a COCO esetében a lépcsősfüggvények 

alkalmazása adja. Összehasonlításképpen: a lineáris regresszió esetében egy adott attribútum 

esetében annak konkrét értékétől függetlenül egységes súlytényező, együttható alkalmazandó; 

ezért a kiindulási értékek közötti különbséggel egyenesen arányos lesz az adott attribútum 

hozzájárulása a végső számítás során is. Ezzel szemben a lépcsősfüggvény értékei közötti 

különbségek (tkp. a „lépcsőfokok”) nagyságára vonatkozóan nincs megkötés (a teljes 

függvény monoton csökkenésén kívül), így a kiindulási értékek különbségére érzéketlen 

sorszámozás végeredményben érzékenyebb becslést tud biztosítani a nagyobb rugalmassággal 

választható lépcsősfüggvények révén. 

A fenti összehasonlítást példázza az a szélsőséges eset5, amikor mindössze egyetlen 

attribútum alapján kellene a függő változó értékét „becsülni”. Legyen a bemenő adat (X) a 

feleletválasztós tesztben adott helyes válaszok száma, az objektumok A, B és C diákok, a 

függő változó (Y) pedig a jutalompontok száma. Legyen továbbá: 

X(A) = 10, X(B) = 20, X(C) = 30, illetve Y(A) = 100, Y(B) = 110, Y(C) = 150 

Ekkor a legjobban illeszkedő egyenes a pontokra Y = 2,5*X + 70 alakban kapható meg, és 

R2 < 0,9, miközben a COCO esetében L={150,110,100} lépcsősfüggvény az S={1,2,3} 

sorszám-értékekre hibátlan becslést biztosít. 

A COCO becslése a tény-becslés eltérések (delta) négyzetes hibájának minimalizálására 

törekszik. Ez a hasonlóságelemzési célfüggvény, melynek zérushelye (amennyiben létezik, és 

                                                
5 Természetesen az, hogy egyetlen attribútum írjon le olyan bonyolult értékelési szituációkat, ahol emberek, 
diákok érintettek, ellentmond minden józan feltételezésnek, továbbá matematikai értelemben sincs ilyenkor 
valódi becslésre lehetőség. A regresszió vagy illeszkedik, vagy nem; a COCO pedig triviálisan képes előállítani 
a hibátlan becslést – ugyanakkor ez mutatja a COCO nagyobb rugalmasságát valódi többváltozós esetekre 
kiterjesztve is. 
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természetesen nem kizárt, hogy több is létezik) azt jelenti, hogy az adott objektumok és 

attribútumok alapján a függő változó minden értéke pontosan magyarázható. 

2.1 Standard modell 

A függő változó értelmezése szempontjából két markánsan elkülönülő típust lehetséges 

elkülöníteni a COCO esetében. A standard modellezés (COCO_STD) azt jelenti, hogy a 

függő változó előre definiált, önállóan is létező érték, melynek számos tényezőtől függő 

viselkedését kell minél pontosabban modellezni. Prototipikus COCO_STD probléma az 

ár/érték-arányok vizsgálata6, ennélfogva a módszer gazdasági hasonlóságelemzések körében 

kifejezetten gyakori. (Pitlik jun., 2013) 

2.1.1 COCO_STD a közoktatásban 

Iskolai gyakorlatban a felmerülő gazdasági döntések támogatására (melyik kréta, füzet, 

számítógép7 etc. kerüljön megvásárlásra? hová menjen az osztály kirándulni?), illetve 

független mérések révén rendelkezésre álló mutatószámok, például a matematikai szorongás 

(Pitlik jun., 2015), vagy a kompetenciamérés és a PISA-tesztek eredményeinek magyarázatára 

használható az eljárás. 

Tekintettel arra, hogy a szummatív értékelés során jellemzően éppen az elemző hozza létre azt 

a mutatószámot, ami a tanuló teljesítményét önállóan jellemezni hivatott, talán nem 

kifejezetten meglepő, hogy a jelen dolgozat az iskolai helyzetben releváns COCO_STD 

problémák jelzésértékű felvillantásánál mélyebb elemzését a fenti helyzeteknek nem vállalja. 

2.1.2 Speciális STD-modellezés 

Mivel a szummatív értékelést végző tanár kezében számos korábbi adat rendelkezésre áll 

azonban, lehetősége van exploratív modellezés keretében azok egymáshoz fűződő 

viszonyrendszerét feltárni. Ebben az esetben az Y = Xj mindig egy kitüntetett rendelkezésre 

álló felmérés eredménye, és ennek becslése történik a többi (Xi=/=j) adat alapján. 

(Pitlik & Pitlik, 2013) 

                                                
6 Vagyis annak eldöntése, olcsó húsnak valóban híg-e a leve. 
7 A közbeszerzés per definitionem csak hasonlóságelemzés (vagy azzal egyenértékű) ár/érték-elemzés 
végrehajtása után kerülhetne végrehajtásra – ugyanakkor jelenleg a központosított közoktatási ellátórendszer 
nem enged ilyen téren megfelelő mozgásteret az egyes oktatóknak, iskoláknak. Ezért került külön említésre az 
osztálykirándulás témaköre: ez egyrészt jellemzően a tanár és a diákok irányítása alatt van, másrészt 
természetesen adódó alkalom lehet a fogyasztói tudatosság speciális alakzatként a hasonlóságelemzés 
módszertanának megismertetésére is. 
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2.2 Antidiszkriminatív modell 

Az előzőekben bemutatott standard modellezés mellett primer értékelés támogatására is 

használható a COCO. A kategória prototipikus eleme a leggyengébb láncszem kijelölésének 

kérdése (Pitlik et al., 2014: 10), s a közoktatás közvetlen érintettségét jelzi, hogy azonos 

tartalommal a Léghajó8 közösségfejlesztő játék létezik (Bakos, 2006: 19), és középiskolás 

diákok részvételével minden további nélkül játszható. A két megközelítés között a lényegi 

különbség, hogy a játék naiv / szubjektív /intuitív érveléseivel szemben az elemzés tényleges 

számszerű becslést készít arra, az egyes delikvensek egyes tulajdonságai hány ponttal járulnak 

hozzá a személyes „őt-meg-kell-tartani”-indexükhöz. 

A modellezési típus bevett technikai jelölése a COCO_Y0, utalva arra, hogy ebben az esetben 

a függő változó (Y) értéke tkp. nulla minden objektumra, és a becslés a „mindenki-másként-

egyforma”-elv megvalósításának kísérlete (vö. Mérő, 2007). A precizitás jegyében meg kell 

jegyezni ezen a ponton, hogy a LP esetében a negatív számokkal történő számolás problémát 

jelent, ezért gyakorlati megfontolásból az Y valódi értéke nem nulla, hanem valamely 

alkalmasan választott nagy konstans érték, jellemzően ezer. 

Az eredmények skálájának „kimeneti felbontóképessége” arányos a hasonlóságelemzési 

konstanssal, vagyis az objektumok és attribútumok számának függvényében ezernél kisebb, 

illetve nagyobb konstans alkalmazása indokolt lehet. Az objektumok számánál kisebb 

konstans választása fennakadásokat okozhat abban az esetben, ha minden objektum a többitől 

különböző minősítést kap a becslésben, ugyanis COCO_Y0 elemzés során a 

lépcsősfüggvényekre szigorú monotonitás9 van előírva. 

Az antidiszkriminatív modell elnevezés is az eljárás speciális „nullhipotézisére10” utal, amely 

szerint minden értékelt objektum másként egyformának tekinthető. Az antidiszkriminatív 

eljárás ennélfogva kifejezetten alkalmas emberek értékelésére, illetve hasonlóságelemzésre 

alapozott fogalomépítésre (Pitlik jun., 2013, 2015). A szummatív értékeléssel szemben 

támasztott kritérium a diákok azonos mércén történő mérése, az objektivitás és a 

megbízhatóság – egy eljárás, ami a diszkrimináció ellen dolgozik, vélelmezhetően az átlagos 

                                                
8 A játék neve természetesen egyéb forrásokban eltérhet. 
9 Ez természetesen ezúttal is szigorú monoton csökkenés (a sorszám függvényében), azonban a szigorú 
monotonitás szükségszerűsége magyarázatra szorulhat. A konstans függvény is monoton csökkenő (és monoton 
növekvő is egyszerre), így az Y0-modell célfüggvényét (mely megegyezik bármely hasonlóságelemzésre – a 
delta értékek négyzetes hibája legyen minimális) bármely konstans lépcsősfüggvényekből álló halmaz hibátlanul 
kielégítené, ahol az egyes lépcsősfüggvények összege éppen az alkalmazott hasonlóságelemzési konstans. 
10 A STD-modellek esetében az analóg állítás: „mindenki megéri a pénzét”. 
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humán intuíciót meghaladóan képes ezeket a feltételeket teljesíteni, mivel per definitionem 

képtelen „pofára osztályozni”. 

2.3 A hasonlóságelemzési norma fogalma 

Y0-modell alkalmazása esetén a hasonlóságelemzési konstans praktikus olvasata a norma 

fogalma. Az az objektum, amely a becslés keretében (közel) az eredeti konstans értékét kapja 

vissza, normaszerűnek tekinthető, ettől pozitív, illetve negatív irányú eltérések jelzik a norma 

feletti, illetve norma alatti11 teljesítményeket. 

A hasonlóságelemzési norma fogalma első ránézésre rokonságot mutat a mintában 

megfigyelhető valamiféle átlag (számtani közép, várható érték), illetve a valószínűség-

számításban és statisztikában elterjedten alkalmazott normális eloszlás (és annak várható 

értéke) fogalmakkal. Bizonyos triviális analógiák fennállnak, minthogy a hasonlóságelemzési 

norma is egyfajta középérték, hiszen a célfüggvény (a delta négyzetes hibájának 

minimalizálása) nem engedi meg, hogy minden objektum egy irányban térjen el a konstanstól.  

Jelentős különbségek is detektálhatók azonban a fogalmak között, szemléletesen például egy 

hasonlóságelemzéssel kialakított értékelés eloszlása nem törvényszerű, hogy a norma 

közelében vegye fel a maximumát (vö. 1. ábra). A módszer korábban már jelzett nagyfokú 

rugalmassága lehetővé teszi több, egymástól jelentősen eltérő csoport azonosítását is a 

mintában, miközben a modell összesített hibája továbbra is minimális marad. 

 
1. ábra: Szimulált osztály (N=20 fő) teljesítményének eloszlása Y0-modell alkalmazásával készült becslésben. 

A mintában csoport detektálható, s közöttük szembeötlő teljesítménykülönbség figyelhető meg. 
                                                
11 Megjegyzendő, hogy az ideálisnak feltételezett „mindenki másként egyforma”-állapot elérése nem enged meg 
egyetlen norma feletti teljesítményt sem (hiszen akkor a delta-értékek csökkentése érdekében mindenképpen 
előáll norma alatti pontszám is). Közelíteni természetesen ezt a normaértéket is több módon lehetséges, akár a 
tanulócsoportok szelektív kialakításával, akár integrált, komprehenzív szemlélettel. 
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2.4 Inverziók, validitás 

Mind a standard, mind az Y0-módszerekkel készült becslések esetében szükséges a kapott 

eredmények ellenőrzése; s a validitás tesztelésének módszere az inverzió. Ez az ellenőrzési 

fázis képes a korábban jelzett normaszerű / norma feletti / norma alatti minősítésrendszert egy 

lényeges negyedik opcióval kiegészíteni, ami nem más, mint „a rendelkezésre álló adatok 

alapján nem határozható meg”. 

Az inverz modellek futtatása az eredetileg, az elemzés céljának megfelelően alkalmazott 

modellezési struktúrában, de fordított irányvektorok12 mellett történik, és az így létrejött 

tükörképi modell-párok delta értékeinek objektumonkénti szorzata a validitás indikátora. 

Amennyiben a szorzat pozitív, úgy az objektum mindkét irányítás mellett a norma egyazon 

oldalán végzett13, ami esetében instabilizálja az eredeti irányokkal készült becslés 

megbízhatóságát – s automatikusan a fent említett, semleges negyedik kategória alkalmazását 

vonja magával. 

Kiemelendő, hogy a hasonlóságelemzési modell validitása objektum-szintű minősítés, vagyis 

egy modell a megadott mintában akár hibátlanul lehet képes magyarázni az objektumok egy 

részének egymáshoz viszonyított teljesítményét, értékét; miközben az objektumok másik 

részéről nem képes megfelelően megalapozottként elfogadható minősítést létrehozni 

ugyanebben az összehasonlításban. Ilyen esetben a modell finomítása további 

attribútumoknak az elemzésbe való bevonásával lehetséges, illetve az eredendően rosszul 

magyarázható objektumok esetében akár önálló mintaként való további elemzéseket 

indukálhat. Utóbbiak segítségével tisztázható, hogy általános adathiány (bizonyos 

karakterisztikus attribútumai minden invalid objektumnak kimaradtak az eredeti modellből), 

vagy az eredetileg problematikus objektumok valamiféle alcsoportot képző tendenciózus 

együttmozgása húzódik az invalid minősítések hátterében. 

                                                
12 A szemléletes analógia ezúttal a következő: a szépségverseny győztesének (a leginkább norma feletti 
objektumnak) a „csúnyaságversenyt” magától értetődően el kellene veszítenie (fordított irányok mellett 
markánsan norma alatti eredménnyel végezni), már amennyiben ilyen megmérettetésre sor kerülne a valóságban. 
13 A normához közeli objektumok esetében előfordulhat, hogy „kerekítési pontatlanságok” révén mindkét, 
különböző irányítású modellben elhanyagolható, de éppen pozitív deltával végeznek. Az elfogadható 
bizonytalanság meghatározása a delta/tény értékek szorzatára alapozott validitásvizsgálattal történik, ahol a tény 
értéknél több nagyságrenddel kisebb pozitív szorzatok még a valid minősítést eredményezik az érintett 
objektumnak. 
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3 Alkalmazási lehetőségek 
Jelen dolgozat kiemelten a módszertani alapjait, kereteit kívánja bemutatni egy, részint már 

jelenleg is párhuzamosan, részint a jövőben zajló, több konkrét COCO-alkalmazási kísérletből 

álló sorozatnak. Ennem megfelelően itt általános fogalomalkotási gondolatkísérletek 

következnek, melyekhez a kapcsolódó számolások mindegyike véletlenszám-generátorral 

szimulált kis létszámú osztály jegyei alapján történt. 

Az osztályra alkalmazható COCO_Y0 lehetőségek több értelmezési rétegben kínálhatók fel. 

Primer szummatív értékelésnek nevezem a diákok tetszőleges, már meglévő teljesítményeire 

készített Y0-becsléseket, s ezek felhasználásával, figyelembe vételével alakíthatók ki / 

értelmezhetőek újszerűen további fogalmak is. 

3.1 Primer szummatív értékelés 

Az osztályba / tanulócsoportba járó diákok teljesítményeinek szummatív összehasonlítására 

bármilyen teljesítménymutató felhasználható (vö. méretfüggetlenítő transzformáció), az 

egyedüli követelmény, hogy minden egyes figyelembe vett attribútumhoz világos irányvektor 

kerüljön hozzárendelésre. A bevezetőben foglaltakkal összhangban kiemelt szerep jut a félévi 

/ év végi értékelések végrehajtásának, de azok analógiájára témakörönként, illetve 

dolgozatonként (ekkor az attribútumok pl. az egyes feladatok) is lehetőség nyílik. 

3.1.1 A primer szummatív értékelés eredménye 

Amint az fentebb látható az 1. ábra esetében is, egy osztályon belül a teljesítmények alapján 

esetleg elkülönülő csoportok beazonosítása lehetségessé válik. Ezzel párhuzamosan az 

osztályban végzett hasonlóságelemzés, amennyiben a tanulókra megfelelő validitás állapítható 

meg az inverz modellezés segítségével, végül a normától felfelé és lefelé is kizárólag az 

egymáshoz viszonyított eredmények által legitimált minimális különbségtételt hagyja meg. 

3.1.2 A primer értékelés értelmezése, operacionalizált döntéstámogatás 

Az Y0-modell eredményei között leghangsúlyosabban a „dobogósok” és az ő 

kiemelkedésüket matematikailag legitimáló „leszakadó csoport” tagjai azonosíthatók. 

Figyelembe véve, hogy a tanárnak mindenkor limitált erőforrások felett diszponálva kell a 

tehetséggondozás / felzárkóztatás skálán a kapacitásait felosztania, a modell kifejezetten 

lehetőséget ad ennek célzott tervezésére. 
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A norma közelében elhelyezkedő tanulók éles megkülönböztetése nem kiemelt célja a 

modellezésnek, s míg az eloszlás szélein gyakoriak a világos végső rangsorpontok, addig a 

normához közeledve, ha nem figyelhető meg például a szimulált osztályban jelentkező 

szétválás, a „holtversenyek” száma jelentősen gyarapodhat. 

3.2 Magasabb szintű értékelési szituációk 

Amennyiben esetleg nem egyetlen tárgy (dolgozat) szummatív értékelése az elemzés kérdése, 

hanem valamilyen okból („jó tanuló – jó sportoló”-díj; iskolai kiválóságok, osztályelsők 

meghatározása; pályázatok bírálata) több, akár élesen eltérő hermeneutikával rendelkező 

attribútum figyelembe véve kell értékelést készíteni, a COCO módszertana továbbra is 

alkalmazható marad. Kiemelendő, hogy ilyen esetekben a „tiszta verseny” jegyében 

valamiféle, előre definiált14, de jellemzően végletesen szubjektív, s az egyedi pontszámok 

szintjén logikailag sem feltétlenül jól védhető pontozási rendszerek használata a bevett szokás 

(példaként állítva egy felsőoktatásból kölcsönzött, de hagyományainál fogva mindenképpen 

arra méltó jelenséget, a Köztársasági Ösztöndíjak bírálatát) 

3.2.1 Hasonlóságelemzés vs. „grading on a curve” 

Mivel a hasonlósági skálának mindössze a normapontja kitüntetett, így az ilyen módszerrel 

készült értékeléseknek nem természetes része minimumkövetelmények, kritériumok és 

standardok előzetes meghatározása – ennélfogva az „elégtelen” minősítés megállapítása külön 

értelmezést igényelhet. Annak ellenére, hogy korábban már kiemelésre került a normális 

eloszlás és egy hasonlóságelemzési skála eloszlása közötti különbség, az angolszász 

(egyetemi) értékelésben létező „grading on a curve” ez esetben természetesen adódó analógia. 

Függetlenül attól, hogy normális vagy pedig valamely hasonlósági eloszlásról van szó, az 

értékelést végzőnek elvileg adott a lehetősége azt mondani, hogy a mindenkori 

leggyengébben teljesítő X% automatikusan „elégtelen” minősítést kap. Azonban az ebből 

fakadó (nem feltétlenül egészséges) rivalizációnak és a kompetitív viselkedési minták – a 

kooperáció kárára történő – erősödésének kerülésére is lehetőség van. 

                                                
14 …és optimális esetben előre a pályázóknak / értékelésben részt vevőknek is tudomására hozott… 
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3.2.2 Bukás és javítás a hasonlóságelemzés szemszögéből 

A szummatív értékelési módszerekkel szemben az alternatív pedagógiák gyakran 

kategorikusan kizárják például buktatás alkalmazását, s létezik legalább egy, igen szemléletes 

analógia is, amely bizonyos (látszólag) paradox vonatkozásokra világít rá érzékenyen. 

„Tegyük fel, valamilyen okból nem tudod az anyagot aznap, amikor az iskolában felelés van 

belőle – begyűjtöd a karót. Másnapra megtanulod az anyagot, jelentkezel, lefelelsz, szerzel 

egy ötöst. Így most éppen hármasra állsz, hát nem nevetséges?! Olyan, mintha lemennél a 

boltba kenyérért, de a kasszánál vennéd észre, hogy otthon felejtetted a tárcádat. 

Hazaszaladsz, de amikor visszaérsz, a pénztáros azt mondja, csak a felét kaphatod már meg a 

kenyérnek, mivel az előbb nem volt nálad pénz!”15 

Természetesen, mint minden analógia, a fenti sem lehet tökéletes. Nem lehet elhanyagolni azt 

a tényt, hogy az iskolai felelésre való felkészülés sokkal inkább egy szerződés kifizetésével, 

mint egyetlen ad hoc vásárlással hozható párhuzamba, s a szerződések megszegése, elállás 

esetén gyakran előre definiált kötbérek fellépésével kell a feleknek kalkulálni. Ezzel együtt is 

igaz viszont, hogy nagyon gyakori a tanári gyakorlatban az olyasfajta átlagszámítási 

módszerek alkalmazása, ahol jóformán soha nem tud a diák megszabadulni a valamikori 

botlás számszaki következményeitől, és mondjuk novembertől májusig a „javítással” telik az 

éve. 

Mivel a COCO alkalmazásával nyert becslések igen rugalmasan képesek kezelni az 

elemzésbe vont egyes attribútumokat, továbbá a teljes módszer matematikailag „érdekelt” a 

különbségek minimalizálásában, így vélelmezhetően ebben a konkrét szituációban is 

használható alternatíva kínálható. Legyen egy osztály minden tagjának minden iskolai 

teljesítménye ismert, s kerüljön kétlépcsős Y0-modellezés keretében feltárásra az egyes 

tárgyakon belüli, és a tárgyak esetében a tanulók által szerzett becslésekre alapozott aggregált 

antidiszkriminatív sorrend. 

Legyen a buktathatóság feltétele egy adott diák esetében az adott szaktárgyból kritikusan 

alacsony (vö. alsó decilis) teljesítmény mellett az aggregáltan norma alatti16 minősítés. Ebben 

az esetben a bukást a diák nem csak a kritikus tárgyban való javítással, hanem más tárgyban 

                                                
15 Az idézőjel ellenére konkrét hivatkozás megadása nehézségekbe ütközik – tekintsük a továbbiakban a 
történetet közszájon forgó anekdotának… 
16 Természetesen további lehetőségek adottak, akár az aggregált értékelés esetében is kiköthető az alsó 
kvartilisbe, decilisbe esés. 
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való kiválósággal is elkerülheti, s a módszer semmivel sem kevésbé jól indokolható a diák 

komplex fejlődését / fejlesztését szem előtt tartva, mint bármely, jelenleg a „piacon” lévő 

eljárás. 

Az egy tárgyon belüli javítások speciális értelmezési kerete lehet a királyok és királycsinálók 

szerepének tudatos vizsgálata. Jelenleg is minden további nélkül elképzelhető az „ideális”, 

színötös tanuló, s ha egy osztályban jelen van, akkor a tanári értékelés szubjektív részére ez 

mindenképpen hatást gyakorolhat, hiszen bármikor rá lehet mutatni a „bezzeg-gyerekre”, 

hogy ha ő meg tudta csinálni, akkor a többiektől sem irreális az elvárás. 

Amennyiben az osztályban van csak egyetlen olyan tanulópár, ahol az egyikük teljesítménye 

(ha nem is önmagában a monoton első helyezett, de) minden pontban meghaladja a párjáét, 

akkor ez a különbség az objektív és antidiszkriminatív Y0-becslés „figyelmét” sem kerülheti 

el. A királlyal szemben a másik tanuló királycsináló17 pozícióba kerül, vagyis az előbbi 

triviálisan norma feletti, s a második norma alatti minősítést fog kapni. Amennyiben a 

COCO_Y0 eredményeit valamiféle kritériumorientált helyzetben, tipikusan buktatás 

kérdésének eldöntésében kívánja egy tanár alkalmazni, érdemes a végeleges döntés előtt a 

bukás által magától értetődően kevéssé fenyegetett királyok (relatíve „színötös” tanulók) 

kivételével új modellt futtatni. Előfordulhat, hogy a maradékban mindenki másként egyforma! 

3.3 Jegyek és súlyozás 

Az egyes jegyek értékét általában a tanárok saját szakmai tapasztalatuk és bizonyos 

konvenciók átvétele mentén határozzák meg. A témazáró jegye a normál dolgozatnál többet 

nyom a latban, az órai munka és a szóbeli felelet akár ezek alatt önálló szintet is képviselhet, s 

a piros pontokkal, pluszokkal, gyűjtőmunkával szerzett jegyek ázsiója jellemzően a 

legrosszabb. 

A különböző jegyek (attribútumok) értéke a primer szummatív értékelésben Y0-módszerrel is 

elválik18 egymástól, az ismételten előkerülő különbség az, hogy a számszerű eredmények itt 

matematikai optimalizálás és nem szubjektív emberi intuíció termékei. 

                                                
17 A szembeállítás a COCO_STD modell esetében is releváns, ugyanis gazdasági döntések befolyásolására ad 
lehetőséget, ha egy ajánlatot kizárólag azzal kívánnak a hasonlósági skálán helyzetbe hozni, ha egy másik ajánlat 
tételesen minden attribútum esetében alulmarad vele szemben. Azokban az esetekben a királycsináló kizárása a 
végeleges döntéshozatalból feloldhatja a problémát. 
18 Alapvetően nem az egyes tulajdonságok lépcsősfüggvényének átlagos értéke a mérvadó, hiszen a nagy 
konstanst mindenképpen elő kell állítani, érzékletesebb első benyomást az első és utolsó lépcsőfokok távolságára 
nézve szerezhet az elemző. 
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3.3.1 A számok magukért beszélnek 

Az Y0-elemzés során a minimális négyzetes hiba elérésére törekedve optimalizálhatók az 

egyes attribútumok egymáshoz viszonyított értékei. Közvetlenül felhasználva tehát a 

lépcsősfüggvények adatait, a tanár és a diákok számára is leolvashatóvá válik, hogy melyik 

témazáró, felelet vagy szódolgozat milyen súllyal számít a többi jegyhez képest a végleges 

értékelésben. 

Az következő ábrán például a fent már említett, véletlenszám-generátorral szimulált húszfős 

osztály négy tanulójának jegyei vannak kiemelve. A jegyek (súlyozatlan) átlaga 3,5 

mindegyikük esetében, azonban a teljes osztályra kiterjedő Y0-modell által meghatározott 

súlyozás figyelembe vételével négyük eredménye jelentősen eltávolodik egymástól. 

 
2. ábra: Azonos súlyozatlan átlagok értékelésének eltávolodása az Y0-modellben. 

(N=20 fő osztályban, 1000 norma-konstans alkalmazásával; saját ábrázolás) 

3.3.2 Kereszt-elemzési lehetőségek 

Az egyes attribútumokhoz tartozó lépcsősfüggvények jellemző adatainak felhasználásával 

(átlagos érték, max-min távolság, meredekség etc.) kereszt-elemzés, speciális faktoranalízis 

végrehajtására is lehetőség van (Pitlik, jun., 2013). Ekkor egy újabb Y0-modell 

alkalmazásával – ahol az objektumok az eredeti attribútumok, és az új attribútumok immár 

ezek jellemzői – lehetséges ismételt optimalizálás keretében meghatározni, vajon minden 

attribútum egyformán fontos volt-e, vagy van köztük is kitüntetett. 
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4 Kitekintés 
A hasonlóságelemzés alkalmazásával alapvetően az objektivitás megerősítését, és az egyes 

tanári döntések hátterében álló előkészítési folyamatok matematikai megalapozottságát 

kívánom előnyként és a módszer erényeként hangsúlyozni. 

Fontosnak tartom éppen ezért, hogy az objektivitás kérdéskörében külön is bemutassam, 

milyen objektivitást tud az Y0-elemzésekre alapozott kiterjedt szummatív értékelési eszköztár 

biztosítani. A fentiekben bemutatott eljárások ugyanis alapvetően egyszerre mindig csak az 

adott mintában szereplő diákok egymáshoz viszonyított értékelési keretei között vizsgálták a 

normaszerűséggel szemben elfoglalt pozíciókat. 

Visszatérő és nem elhanyagolható probléma, hogy az egyes iskolákban az egyes jegyek értéke 

nem ugyanaz, s egy „elitgimnáziumban” a fakultáción hármas osztályzatot szerző tanuló ettől 

még nyugodtan mélyebb és magabiztosabb tudással rendelkezhet, mint valamely „falusi 

kisiskola”19 ötös diákja. Az Y0-elemzés csak a módszertanán belül képes a diszkrimináció 

ellenében működni, a keretfeltételek megváltoztatása nyilván nem várható. 

Ezzel együtt kiemelten paradox hatást kelthet egy módszer, mely immár az azonos 

iskolákban, azonos tanárok által adott jegyek „érvényességét” is egy-egy adott osztályon / 

tanulócsoporton belülre szorítja meg. Azonban az objektív (és ezáltal hatékonyan működő, 

vö. Golnhofer) szummatív értékelés esetében teljesülnie kell az azonos mércével való 

mérésnek is, s ebből a szempontból nem elhanyagolható, hogy melyik volt az a diákcsoport, 

amelynek tagjai együtt készültek, többé-kevésbé ugyanazon magyarázatokat hallgatták és 

ugyanazon számonkérésekben vettek részt. Esetükben tud valódi objektivitás irányába való 

elmozdulást kínálni az COCO_Y0-módszertan. 

Végezetül úgy vélem, érdemes ennek az objektivitás-fogalomnak a birtokában célzottan 

alkalmazni a bemutatott módszertant, és figyelembe venni a tényt, hogy a felsőoktatási 

felvételi rendszer, mely az egyik legerősebb szubjektív értékelőre, az érettségi vizsgára 

alapoz, éppen ilyen évenkénti „inkubátor”-helyzetet teremt azáltal, hogy az adott évben 

felvételiző tanulók igen nagy arányban egyszerre is érettségiznek. 

                                                
19 Sztereotip szóhasználat, azonban a lényeges pont éppen az, hogy ezek a sztereotípiák kifejezetten nem 
alaptalanok. A magyarországi iskolarendszer extrém szelektivitása mellett magától értetődő, hogy az egyes 
iskolák (és természetesen egy iskolán belül az egyes tanárok) azonos osztályzatai igen eltérő tudástartalmakra 
vonatkozhatnak. 
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5 Összefoglalás 
A My-X FREE szolgáltatások keretében ingyenesen elérhető és specifikus számítástechnikai 

szakértelem nélkül is hatékonyan alkalmazható COCO_Y0 hasonlóságelemzés számos ponton 

relevánsan kapcsolódni látszik a szummatív értékeléshez. Ez az értékelési forma magyar 

viszonylatban kiemelt jelentőséggel bír, azonban számos releváns kritika is éri, így a 

jelentőségének visszaszorítása mellett módszertani támogatása, az objektivitás erősítése is 

releváns feladat lehet. 

Az objektivitásra törekvő hasonlóságelemzési eljárások újszerű értelmezési kereteket 

biztosítanak a diákok dolgozatonként, tantárgyanként illetve magasabb szinten való 

értékeléséhez. További elemzési lehetőségek kutatási lehetőséget biztosítanak, a bemutatott 

módszertani keret vélelmezhetően alkalmas további oktatással kapcsolatos tudástechnológiai 

kísérletek végrehajtására, melyektől konkrét, alkalmazott eredmények várhatóak. 
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Hasonlóságelemzés a szummatív értékelésben 

 

Az iskolarendszer hangsúlyos részét képezi a szummatív értékelés. Jelen TDK-munka alapvetése a 
szummatív értékelési gyakorlat széleskörű elterjedtsége (fókuszban a félévi és év végi jegyek). 
Az objektivitásra törekvő tanári gyakorlatnak számos eltérő súlyozási és átlagszámítási szisztéma 
részét képezi. Azonban ezek bár a korrektséget és kiszámíthatóságot képesek jól megvalósítani, 
önmagukban is jelentős szubjektivitást visznek az értékelés folyamatába. 
A COCO hasonlóságelemzési szoftver alkalmazásával alternatív és a fent említett szubjektív 
faktorok elkerülését lehetővé tévő megoldást kívánok bemutatni vitaindító céllal. Az alkalmazott 
hasonlóságelemzési megoldás nem kizárólag az egyes önálló értékeléseket súlyozza, hanem lépcsős 
függvények alkalmazásával készít becslést arra, mely értékelési esemény esetében konkrétan 
melyik jegy milyen mértékben járul hozzá a diákok minél kiegyenlítettebb (antidiszkriminatív / Y0) 
kimenti értékeléséhez. 
A diákok között a végső értékelésben szimmetrikusan azok a különbségek jelennek meg, amelyek a 
„mindenki másként egyforma”-elv mint nullhipotézis kielégíthetetlenségéből fennmaradnak a 
legkisebb négyzetes hibájú közelítő modell esetén is. 
A norma körüli eredményt elérő tanulók éles megkülönböztetése nem célja a modellnek, ezzel 
álláspontom szerint a jegyadási határok szubjektivitásának kiküszöbölésén túl a fejlesztési és 
tehetséggondozási kapacitások dinamikus tervezése is racionalizálható. 

 
Similarity analyses in the process of summative evaluation 

 

The summative evaluation is a fundamental part of the school systems. In this paper, the author 
considers the summative evaluation a wide-spread practice (e.g. mid-term or end-of-year grading) 
Teachers, trying to reach the maximum objectivity of their grading system, may use various 
weighting methods to calculate the appropriate averages of the students’ previous grades. These 
weighting methods can be righteous but must be inevitably subjective as well. 
Using the similarity analysis software (COCO), there are other possibilities and this paper focuses 
on the introduction of some of them. The similarity analysis uses staircase functions to evaluate 
each unique value of every attribute instead of the global weight-coefficients. 
The anti-discriminative (Y0) method of the similarity analyses has a special “null hypothesis” 
considering every object (in this case: student) to be equal in the final summative evaluation. If a 
fitting set of staircase functions can not be found during the evaluation process, the confirmed 
“best” and “worst” students’ performance will be revealed. 
Being aware of these confirmed extremities of the students’ performance allows teachers to make 
their evaluation system more objective and to manage their available capacities more efficiently. 


