AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL, A
NÁVAY LAJOS KERESKEDELMI ÉS KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA, A MAKÓI OKTATÁSI KÖZPONT, SZAKKÉPZŐ
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE
2013. ÉVI EREDMÉNYÉRŐL
SZÖVEGÉRTÉS
A 2013. évi mérésben szövegértésből tanulóink átlageredménye 1650 pont, a
szakközépiskolák országos átlaga 1607 pont, míg az országos átlag 1620 pont. Tehát
tanulóink az szakközépiskolai átlagon felül teljesítettek.
A tanulókat teljesítményük alapján 1-7. képességszintekbe sorolják. A leggyengébben
teljesítő tanulók az 1. szinten, a legjobban teljesítők a 7. szinten vannak.
Szövegértésből az 2. szint alatt senki sem teljesített. Országosan a szakközépiskolákban a
tanulók 2,9%-a 2-es szint alatt, 4,2% 2-es szinten teljesített. Ehhez képest a mi diákjaink a 2es szint alatt senki sem teljesített, illetve 2. szinten is kevesebben teljesítettek, mint más
szakközépiskolákban. A 4. 5. és különösen a 6. szinten kiemelkedően teljesítettek tanulóink.
Ezt jól szemlélteti következő ábra az országos jelentésből:

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása szövegértésből

Intézményünkben a szakközépiskolákra megadott becslés alapján 1627 pont az elvárható
eredmény szövegértésből, ezzel szemben tanulóinknak 1650 pont az átlaga. Szövegértésből
azt állapította meg az országos elemzés, hogy iskolánk eredménye az elvárható eredménytől
nem különbözik szignifikánsan, de mégis jobban teljesített.
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MATEMATIKA
A 2013. évi mérésben matematikából az átlageredményünk 1630 pont, ugyanakkor a
szakközépiskolák országos átlaga 1625 pont, míg az országos átlag 1640 pont. Tanulóink
tehát az országos átlagnak megfelelően teljesítettek.
A tanulókat teljesítményük alapján 1-7. képességszintekbe sorolják. A leggyengébben
teljesítő tanulók az 1. szinten, a legjobban teljesítők a 7. szinten vannak.
Országosan a tanulók 6,3%-a, országosan a szakközépiskolákban a tanulók 3,4%-a teljesített a
2. szint alatt, míg iskolánk csak 1,8%-a teljesített ezen a szinten. Tanulóink teljesítménye nem
maradt el más szakközépiskolák átlagától, sőt a 4. 5. szinten abszolút kiemelkedően
teljesítettek. Ezt jól szemlélteti következő ábra az országos jelentésből:

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása matematikából

Intézményünkben a szakközépiskolákra megadott becslés alapján 1641 pont a várható
eredmény. Tanulóinknak 1630 pont az átlaga. Matematikából azt állapította meg az országos
elemzés, hogy diákjaink teljesítménye nem különbözik szignifikánsan az elvárt eredménytől.
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