Pátroha Község Önkormányzata
„Új lehetőség, Biztosabb Jövő”
EFOP-1.5.3-16-2017-00066

Kompetenciamérés beszámoló

A gyerekek számár minden évben tartanak kompetenciamérést, amellyel nem a tantervi
követelmények visszaadása a cél, azt vizsgálják hogyan tudnának valódi problémákat,
helyzeteket megoldani. Ezért a felnőttek számára is jó módszer kompetenciáik, képességeik
felmérésére.
Pátroha Község Önkormányzata 2018.09.25.-én 16 és 18 óra között kompetenciamérést
rendezett a település lakosai számára. A megvalósítás az „Új Lehetőség, Biztosabb Jövő”
megnevezésű EFOP-1.5.3-16.2017-00066 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.
A felmérésen 55 személy vett részt, felnőttek és gyerekek is egyaránt. A feladatok
összeállítását a Szent Luca Magyarországi Közösség Egyháza Humán Szolgáltató Központ
segítette.
A teszt matematikai és olvasásértési feladatokból állt. Az egyszerűnek tűnő kérdések is
becsapósak voltak.
Amikor mindenki befejezte a kitöltést és összeszedésre kerültek a feladatlapok átbeszéltük
melyek lehettek a megoldások. Matematikai feladatokban számolási, ábraolvasási és logikai
feladványokat kellet megoldani. Az első feladványok könnyebbek, majd nehezebbek lettek. A
6.-os, 7.-es feladatnál ábra segítségével kellett megállapítani a megoldást. A 10. feladatot
sokan másféleképpen értelmezték, itt eltérő eredmények születtek. Voltak akik sarokként a
kocka külön-külön éleit vették, mások pedig egy teljes kockát vettek egy saroknak. A másik
több megoldás adható kérdés a 16-os feladat volt. Itt attól függően születtek az eredmények,
hogy ki milyen mennyiséggel számolt. (db, ezer, liter)
Szövegértési feladatnál rövid ismerős mese nóták elolvasása után kellet megválaszolni a
kérdéseket, valamint íráshelyességgel kapcsolatos feladványok is voltak. Utolsó feladat egy
hétköznapi befizetési csekk kiállítása volt. Ma már általában géppel nyomtatott szelvényt
küldenek, de előfordulhat, hogy saját magunknak kell kiállítani egy kézpénzátutalási
megbízást. Ez egy valós helyzetet hozott példaként, melyet akár el is ronthattak a résztvevők.
Nagyon kellet részletekre figyelni például a számok helyes leírásánál.
Erre a felmérésre azért is volt szükség mert ezáltal nem csak a programban lévő egyének
képességeit mérhető fel, hanem olyan felnőttek képességeit is akik nem szerepelnek a
programban, de kiváncsiak voltak arra hogyan teljesítenének milyen kompetenciákkal
rendelkeznek. A teszteket kiértékelésre tovább küldtük.
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