VERA 3 2015 - Kişisel Değerlendirme
Çocuğunuz hangi Yetkinlik Seviyesine ulaştı? (Örnek)
Orta kısımda, öğrencinin belli bir Yetkinlik Seviyesine ulaşmak için hangi becerilere
(yeteneklere) sahip olması gerektiği görülmektedir.
Dördüncü sınıf için belirlenmiş olan Eğitim Standartları bu seviyelerin içerik
bakımından temelini oluşturmaktadır.
Beceri Seviyesi III, öğrencilerin dördüncü sınıfın sonunda ulaşması gereken
standarttır.
VERA 3 Testi sayesinde bir Ara Kontrol Ölçümü yapılmaktadır.
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Sol sütunda çocuğunuzun hangi Yetkinlik Seviyesine ulaştığını görebilirsiniz.
Beyaz çizgi en mümkün olan Başarı Seviyesidir. Çocuğunuzun değerlendirmesi az
oranda belirsizlik içerir.
Nitekim gri olan kısım da Başarı Seviyesine dahil olabilir.
Aynı zamanda dikkat edilmesi gereken husus, VERA Testinin genel bir
değerlendirme değil, sadece test edilen anın değerlendirmesini teşkil ettiğidir.
www.eltern.isq-bb.de

1/2

VERA 3 2015 - Kişisel Değerlendirme
Çocuğunuz hangi Yetkinlik Seviyesine ulaştı? (Örnek)

Çocuğunuz
Yetkinlik Seviyesi II hizasındaki beyaz çizgi, çocuğunuzun bu testde (AlmancaOkuma) Minimum Standarta ulaştığını göstermektedir.
İstatistik doğruluk oranını dikkate alırsak, çocuğunuzun başarısı Yetkinlik Seviyesi I
veya II ye de denk düşebilir.
Bu Seviyelerin anlamı nedir?
Seviye III ila V: Çocuğunuz üçüncü sınıfta olmasına rağmen dördüncü sınıfın
sonunda beklenen Eğitim Standartlarına ulaşmıştır (III). Veya daha
yüksek seviyelerde başarı göstermiştir (IV-V).
Seviye II: Çocuğunuz Minimum Standarta ulaşmıştır ve becerilerini bir sene zarfında
bir Seviye daha düzeltmeye zamanı vardır (Gereken Standartlar seviyesine
ulaşarak).
Seviye I: Çocuğunuz Minimum Standarta henüz ulaşamamıştır. Yetkinliklerini bir
sene zarfında düzeltebilmesi ve Gereken Standartlar seviyesine ulaşması için
yardıma ihtiyacı vardır. Bu sonuçla ilgili sorularınız varsa çocuğunuzun
öğretmeniyle konuşunuz.
Çocuğumu nasıl destekleyebilirim?
Bir basamak ilerideki Yetkinlik Seviyesinin tanımı, çocuğunuzun eksik olan
becerilerini göstermektedir. Destekleme yolları ve tavsiyelerini çocuğunuzun
öğretmeninden veya bizim „Kompetenzen stärken“ („Yetkinliklerin güçlendirilmesi“)
adlı sitemizden bulabilirsiniz.

Sınıf
Sağdaki sütunda yüzde olarak verilen oranlar, sınıfın Yetkinlik Seviyesinin dağılımını
göstermektedir. Bu sütundaki gölgelendirilmiş alanlar ise, ortadaki şemada kısaca
tarif edilmiş olan, beş Yetkinlik Seviyesini yansıtmaktadır.
1. Örnek: Yetkinlik Seviyesi I ortada beyaz renkte görülmektedir. Bu renkteki
gölgelendirmeyi Sınıf Sütununda tekrar en altta görürsünüz. Buna dahil olan %5
oranındaki veri, bu sınıfta çok az öğrencinin Minimum Standartın altında
bulunduğunu gösterir. Bu örnekte sadece bir öğrenci demektir (22 öğrencilik bir
sınıfta).
2. Örnek: Yetkinlik Seviyesi III (Minimum Standart) ortada açık gri olarak görülmekte.
Bunun sağında yine açık gri olarak gölgelendirilmiş % 27 verisi var. Yani bu sınıfın
öğrencilerinin dörtte biri, Okuma bölümünde, dördüncü sınıfın sonunda minimum
olarak beklenen Başarı Seviyesine ulaşmıştır.
Not: Sağ sütunda eğer bir Yetkinlik Seviyesi eksikse, bu seviyeye ulaşan öğrenci yok
demektir.
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