A 2009 - es kompetenciamérés eredményeinek elemzése

Létszámadatok:

A 10. évfolyamon 108 diákból 103 volt jelen a mérés napján.
A feladatlap megoldása mellett 98-an tanulói és családi kérdőíveket is kitöltöttek.
Az ebből számolt Családi Háttér Index átlaga 0,934, ami megfelel a várható értéknek.

A táblázat azt mutatja, hogy a 2003 óta a matematika átlageredmények stagnálás után
romlani kezdtek. Nem lényeges a csökkenés, és a fővárosi négy évfolyamos gimnáziumok
között a 7. helyen állunk, mégis a munkaközösségnek feladata lesz a helyzet mélyebb
elemzése és fejlesztési terv kidolgozása.

MATEMATIKA
Az előző táblázat azt mutatja, hogy a 2003 óta a matematika átlageredmények stagnálás
után romlani kezdtek. Nem lényeges a csökkenés, mégis a munkaközösségnek feladata lesz a
helyzet mélyebb elemzése és fejlesztési terv kidolgozása.

Ebből a táblázatból azt tudjuk kiolvasni, hogy az ország 962 intézménye közül 813-ban
teljesítettek rosszabbul és csak 82-ben jobban, mint a mi iskolánkban, ez százalékosan azt
jelenti, hogy a felső 15%-ban helyezkedünk el.
Ha ezt a 4 évfolyamos gimnáziumokra szűkítjük, akkor azt láthatjuk, hogy ezeknek az
intézményeknek a 75 %-a rosszabbul teljesített, mint mi.
Képességek:

A képesség-eloszlási grafikon szerint eredményeink minden percentilisben fölötte vannak a 4
évfolyamos gimnáziumok eredményeinek.

A képességeloszlás jobban érzékelhető ezeken a diagramokon:

Azt lehet kiolvasni ezekből a grafikonokból, hogy a 4 évfolyamos gimnáziumok tanulóinak
matematikai képessége jobb az országos átlagnál, a harang-görbétől a pozitív irányba tolódik
el az oszlopdiagram.
Nálunk a kis körök, amelyek egy-egy tanulót jelentenek, csak a 2. szinten jelennek meg,
sajnos elég nagy számban, 19 tanuló. A 2. és 3. szint határán, valamint a 3. szinten 65 tanuló
helyezkedik el, ők alkotják a többséget, míg az is látható, hogy a felső kategóriában, a 4.
szinten csak 7 tanulónk van.
Ebből a helyzetből adódó feladata a munkaközösségnek, hogy a 2. szinten lévő tanulókat
segítse a 3. szintre jutni, valamint a 4. szintre segítse át a 3. szint felsőbb rétegében
elhelyezkedőket.

SZÖVEGÉRTÉS
Az eddigi kompetenciamérések eredményeit összehasonlítva a szövegértés 2004 óta
stagnált, de most emelkedést mutat.
Az országos és a 4 évfolyamos gimnáziumok eredményeihez viszonyított helyünk:

Ebből a grafikonból az számolható ki, hogy az ország 926 intézményének 86,7%-a teljesített
gyengébben, mint a mi tanulónk, a 4 évfolyamos gimnáziumokra vetítve ez 80%. Tehát a
felső 20%-ban vagyunk.

A képesség-eloszlási grafikon azt mutatja, hogy minden percentilisben magasabbak a mi
iskolánkban a képességpontok, mint akár országosan, akár a 4 évfolyamos gimnáziumokhoz
viszonyítva.

Az első grafikon azt mutatja, hogy a 4 évfolyamos gimnáziumok eredményei pozitív irányban
eltolódnak az országos átlaghoz képest. A grafikon legmagasabb oszlopa az 550-575
értékben van, míg a második ábrából kiolvasható, hogy a mi tanulóink legnagyobb számban
(24) az 575-600 ponthatárok között helyezkednek el. Ez egy kiugró érték a szomszédos
oszlopokhoz képest (14 ill. 16 ). Megállapítható, hogy sok tanuló, 18 van a 4. szinten, ami
azt jelenti, hogy a szövegértési képességeik kiválóak. Az is jó, hogy 2. szint alattiak nincsenek,
sőt a legkisebb pontszám 460.
A munkaközösség feladata, hogy a 2. szinten elhelyezkedő 10 tanulót segítse a 3. szint
elérésében.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy iskolánk eredményei jók, mind matematikából, mind
szövegértésből. Reményeink szerint az új tanulási-tanítási módszerek általánossá válása
még jobb eredményeket fog hozni.

