
ELÕSZÓ

Érdekes szerkezetû tanulmánykötetet vehet kézbe az olvasó. Három nagyobb tartalmi egységbe
szerkesztve három különbözõ, mégis összetartozó, egymást erõsítõ, sõt egymásra utalt témáról
szól. A tanulmánykötet egészét három, könnyen felidézhetõ kulcsszóval is jellemezhetjük: hatás,
vizsga, fejlesztés. E közkeletû fogalmak azonban konkrét tartalommal töltõdnek fel, ha megnézzük,
mit is jelentenek a kötet tizenhat tanulmányában. Üzenetük röviden így is összegezhetõ: fejleszté-
sek a mérlegen.

Az elsõ témakör Az érettségi vizsga hatása összefoglaló címet kapta. Három tanulmánya az új
érettségi vizsga hatását elemzi. A társadalom, a gazdaság több területén, a pénzügyi világban, a
jogalkotásban, a környezetvédelemben megszokott eljárás egy-egy nagyobb horderejû intézkedés,
beruházás elõzetes, majd utólagos hatásának feltárása. Tucatnyi tanulmány készült már a virtuális
technológiák társadalmi, gazdasági hatásáról is. Napi tapasztalatunk, hogy a média rendszeresen
vizsgálja önnön hatását, sõt szakemberek bevonásával kutatja a hatásfokozó lehetõségeket. Számos
elemzés írja le a környezet urbanizációs, közlekedési, turisztikai, gazdasági stb. használatával össze-
függõ kockázatokat és hatásokat. A közoktatásban viszont még kevéssé vert gyökeret az a szemlélet,
hogy bármely beavatkozás elõzetes hatását és kockázati tényezõit felbecsüljük, majd a hatáselem-
zésbõl következtetéseket vonjunk le a tanároktól a döntéshozókig, különbözõ címzetteknek ajánlva
az elemzéseket. Az érettségi vizsga fejlesztése során, majd megvalósulása után is mód nyílt több-
féle hatásvizsgáló eljárás alkalmazására, ahogyan azt a szerzõk részletesen kifejtik a kötetben.

A kérdõíves vizsgálódás mellett az interjúk a hagyományos adatfeltárástól eltérõ sajátosságokkal
rendelkeznek, hiszen jellemzõjük a szóbeliség, a narratív forma, a szubjektivitás, az interjú részt-
vevõi közötti interaktív kapcsolat. Az interjú esetünkben egy sajátos „oral history”, sajátos társalgá-
si narratívum, melyben a megszólalóknak lehetõségük volt a jelentéstulajdonításra, az identitásfor-
málásra és -értelmezésre egyaránt. A kérdõívvel megkeresett iskolák adataiból nyert következtetések,
majd az interjúelemzésben idézett összesen 262 szóbeli megnyilvánulás – a szerzõk szándéka
szerint – érzékletes helyzetképet rajzolnak a 2002 és 2006 közötti idõszak érettségi vizsgával
összefüggõ történéseirõl. A kérdõívek adatainak értelmezésével sajátos iskolai viselkedésprofilok is
megrajzolhatóvá váltak. A megkérdezettek visszajelzései képet adnak arról is, hogy a társadalmi-
szakmai identitások sokféleségébõl adódóan a vizsgahatásnak több versengõ értelmezése létezik
egymás mellett, s ezek egyedi rajzolata teszi unikálissá az érintettek szemtanúként, résztvevõként
felidézett, megélt tapasztalatait.

Az érettségi vizsga mûködésének természetes visszajelzõ kontrollja a vizsgatárgyak eredményei-
nek elemzõ értelmezése. A Szakmai tapasztalatok – tantárgyi vizsgák értékelése címet viselõ fejezet
nyolc tanulmányt tartalmaz. Ebbõl hét írás a több mint tízéves vizsgafejlesztési tudás és az elmúlt
három esztendõ (2005–2007) vizsgatapasztalatainak összegzésébõl kiindulva mutatja be egy-egy
vizsgatárgy eredményeinek fõbb jellemzõit. Mielõtt az olvasónak hiányérzete támad, hogy miért
nem olvashat a kötetben a magyar nyelv és irodalom vagy az angol nyelv vizsgaeredményeirõl, meg
kell jegyeznünk, hogy az a szakmai mûhely, ahol e tanulmányok is születtek, évrõl évre összesen 12
vizsgatárgy eredményeinek közös szempontokat is követõ elemzéseit teszi közzé. Így a 2005. és
2006. évi érettségi elemzései elektronikusan hozzáférhetõk az érdeklõdõk számára.1 A kötetben
közölt hét tanulmány egyfajta mintát nyújt a további értelmezési szempontok lehetséges változataira.

7

1 http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=2005tapasztalatok és http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&
kod=2006tapasztalatok
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8 ELÕSZÓ

A fejezetindító tanulmány a fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségét értelmezi, választ adva az
írás címében foglalt Fejlesztés vagy vizsgatréning? kérdésre. Több indoka is van, miért e feladattipo-
lógiai különbségtételrõl szóló tanulmány vezeti fel a vizsgatárgyakról szóló elemzéseket. Egyrészt
mielõtt az olvasó a vizsgafeladatok megoldásaiból leszûrt eredményeket értelmezi, érdemes a vizs-
gafeladat szakmai jellemzõit világosabban látni. Másrészt e szóban forgó tanulmány készíti elõ a
harmadik, a fejlesztõfeladat mibenlétét, mûfaját és konkrét példáit bemutató fejezet tanulmányait is.
Ez utóbbi írások a vizsgaszituációtól visszavezetik az olvasót a tanórai színtérre úgy, hogy a vizsgá-
ra történõ felkészítés lehetséges eljárásaiba és tartalmaiba is beavatnak.

A vizsgaelemzések sajátossága, hogy egyrészt a vizsgatárgyakból, másrészt az elemzés fókuszá-
ból, megközelítésébõl eredõen eltérõ szempontokra összpontosítanak. A történelem vizsgatárgyról
szólva a kezdeti célok megvalósulását értékelik a szerzõk, kijelölve egyúttal a továbbfejlesztés lehet-
séges mezsgyéit is. A matematikaelemzés szerzõje mérleget készítve mutatja be a matematikaérett-
ségi eljárásbeli és tartalmi újdonságainak beválását. A német nyelvi érettségi iránt érdeklõdõk az
eredmények mellett a fejlesztési környezet értékelésérõl is olvashatnak. A fizikaérettségit taglaló írás
arra a kérdésre összpontosít, hogy tantárgyspecifikus-e a fizikafeladatok nehézsége. A szerzõ az
átlagosnál nehezebb feladatok tipológiáját elemezve arra a kérdésre keresi a választ, milyen általá-
nosítható gondolati, mûveleti, tartalmi jellemzõk tesznek nehézzé vagy éppen könnyûvé egy felada-
tot. A kémia vizsgatárgy tanulmányírói az eredmények tárgyszerû leírására koncentrálnak. A föld-
rajzról szóló tanulmány e vizsgatárgy népszerûségének, keresettségének okait kutatja, és választ ad
arra, miért is választják, majd hogyan teljesítik az érettségizõk a földrajzvizsgát.

Az érettségi bevezetésének egyik fontos következménye a feladatfejlesztés, mely jó néhány tan-
tárgyban a tanóra szintjén is számtalan új feladattípus megjelenését eredményezte. Általában is
tanúi lehetünk a tanórai színtér és az ott végzett tanulási-tanulási tevékenységek felértékelõdésének.
Míg a tanítási folyamat didaktikai, kommunikációs, motivációs összetevõi, szervezõdése, érzelmi
„térképe” leírható, és a „jó tanítás” általános kritériumai közvetítõdnek a tanárképzésben és a tan-
testületi tradíciókban egyaránt, addig a feladatmegoldással (is) történõ tanítás értékelésének gyakor-
lata ritka, eszköztára az egyezményes kritériumok híján szegényes.2 Az említett szegényes értéke-
lési eszköztár bõvítéséhez – a kipróbáló iskolák és tanárok visszajelzései szerint – is támogatást
nyújtottak a fejlesztõfeladatok. A tanítás ugyanis alapvetõen kollektív jellegû, értékelése nemigen le-
hetséges a tanulókkal folyatott interakciók folyamatából kiszakítva vagy akár a tantestületi körülmé-
nyek és az iskola szociokulturális jellemzõinek ismerete nélkül.3 A tanulási környezet értékelésének
megközelítésére jellemzõ az a megállapítás is, hogy a tanítási-tanulási folyamatról van a legkeve-
sebb információnk, ugyanakkor a legtöbb rejtett, valós elemet tartalmazza. E felismerések megke-
rülhetetlenné teszik a feladatokról szerzett tudásunk újrastrukturálását és megújítását, amit saját
szóhasználatunkban a ’tanulás feladattal’ kifejezésben összegeztünk. A vizsga standardizációs funk-
ciójának erõsítése szempontjából is elengedhetetlen a folyamatos és szakszerû feladatfejlesztés,
melynek fontos része a feladatok típusainak, szerepeinek szétválasztása mellett a vizsgafeladatok
lehetõleg sikeres megoldásának tanórai elõkészítése. Nem kevéssé fontos annak a tudásnak a meg-
osztása, hogy a feladatok egy sajátosan kifejlesztett típusa nemcsak a mérés-értékelés szándékával
készülhet, hanem hogy fejlessze a diákok különbözõ képességeit. Ezért is lényeges, hogy a feladat-
fejlesztés eddigi eredményei mind a tanítási gyakorlatban, mind a vizsgadokumentumokban megje-
lenjenek, illetve olyan források és mûhelyek jöjjenek létre, majd mûködjenek tartósan, amelyek pro-
fesszionális módon foglalkoznak a feladatkészítéssel és -fejlesztéssel.
2 A tanári munka minõsége iránti nemzetközi és hazai érdeklõdés az elemzõk szerint összefüggést mutat a tanári munka
munkaerõpiacon bekövetkezett változásaival.
3 NAGY MÁRIA: Tanári munka és minõség. Educatio, Minõség, 1999. õsz.
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A Feladatfejlesztés – fejlesztõfeladatok címû fejezetben – eltávolodva a vizsgától – a fejlesztõ-
feladat mibenlétérõl szól a Több önbizalom, kevesebb kudarc címû írás. A fejlesztõmûhelyek által
összeállított 12 tantárgy4 feladataiból mintaként ezúttal négy feladatállomány – a magyar nyelv és
irodalom keretében a szövegértés és szövegalkotás, a történelem, az angol nyelv és a földrajz – tar-
talmi bemutatása gyõzheti meg az olvasót a fejlesztõfeladatok pedagógiai értékérõl.

E fejezet szerzõi mind érintik a fejlesztõértékelés témáját is. A magyar közoktatás minõségének
ugyanis egyik mérvadó területe az iskolai értékelési kultúra fejlesztése. E területnek éppen úgy, mint
a rá vonatkozó bármely fejlesztésnek, több aspektusa van attól függõen, hogy melyik érintett sze-
replõ nézõpontjából vizsgálódunk, melyik összetevõjére kívánunk hatni. Az eddigi kutatások szerint
igen különbözõ az egyes intézmények értékelési felfogása, és nagy eltéréseket mutat az egyes ta-
nárok értékelési gyakorlata is. E jelenség mögött feltehetõen eltérõ követelményfelfogás, mesterség-
beli tudás, iskolai kooperáció, fejlesztõattitûd húzódik meg. A pedagógiai kutatás és fejlesztés esz-
közeivel meg lehetett közelíteni ezt a területet, sõt alakítani is lehet, ha fontosnak tartjuk azt, hogy
az értékelés – az értékelt tudásnak és képességeknek megfelelõen – megközelítõen hasonló krité-
riumokkal történjék, legyen szó az ország bármely iskolájáról és bármely tantárgyi vagy mûveltségi
területrõl. Különösen fontos a feladatállománnyal alátámasztott értékelési kritériumok kimunkálása
és alkalmazása a tanulási pályafutás kitüntetett pontjain, új tanulási szakaszok kezdetekor és a kime-
neti pontokon. A feladatállomány fejlesztése magában foglalta az írásbeli, szóbeli és gyakorlati fel-
adattípusok tartalmainak fejlesztését; a feladattípusok taxatív bõvítését és leírását; az egyes feladat-
típusokhoz tartozó értékelési kritériumok megalkotását. A fejlesztés során az alapvetõ gondolkodási
eljárások képviselete mellett érvényesültek a tantárgyközi kompetenciák is, így például az írásbeliség
különbözõ mûfajai, a szövegértés, a problémamegoldó gondolkodás, az interkulturalitás, a történeti
gondolkodás, a kritikai gondolkodás. A több tekintetben integrált feladattípusok olyan új, ma még
kevésbé használatos feladathelyzeteket is modelleznek, mint a projekt, a portfólió, a kooperációban
végzett feladatmegoldás vagy éppen a terepmunka.

Meg kell jegyeznünk, hogy mindezen tevékenységek az Európai Szociális Alapból (ESZA)5 finan-
szírozott HEFOP 3.1 A 12. évfolyam verbális és kvalitatív értékelése és visszajelzése címû projekt
keretében történtek. A projekt része volt az érettségi vizsgateljesítmények részletes elemzése, e ki-
meneti pont mérésére alkalmas feladatok fejlesztése és új feladattípusok kipróbálása, továbbá a kö-
tet harmadik fejezetében bemutatott kompetenciafejlesztõ feladatállomány összeállítása 12 tan-
tárgyból, majd ennek osztálytermi szintû alkalmazása a közoktatás különbözõ évfolyamain.

*
A vizsgáról szólva kérdés, mennyire érvényesek a következtéseink 2008-ban, egy, a korábbi évek-
hez képest hevesebb kritikai megjegyzésekkel kísért idõszakban. Hogyan és milyen tényezõk for-
málták 2008-ban és formálják majd tovább a vizsga hatását, milyen képet kapnánk ma és holnap,
ha felkeresnénk újra az iskolákat, a vizsgáztatókat és a vizsgázókat?

E kérdésekre még nincs válasz ebben a kötetben, az azonban bizonyos, hogy a vizsga továbbfej-
lesztése, korrekciója nem képzelhetõ el tényleges mûködésének rendszeres, több eszközzel vég-
zett feltárása nélkül. A tényleges hatás feltárásához idõbeli távlatra van szükség, hogy rálátásunk
legyen az eseményekre és eredményekre. Az idõbeli távlathoz ugyan túl rövid három év, de tény,
hogy mint minden szabályozási dokumentum, így a vizsgakövetelmény is továbbfejlesztésre, kor-

9ELÕSZÓ

4 Magyar nyelv és irodalom (szövegértés és szövegalkotás), matematikai problémamegoldás, történelem, biológia, fizika,
kémia, földrajz, angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, informatika, rajz és vizuális kultúra.
5 Az Európai Szociális Alap (ESZA) a strukturális alapok rendszerébe tartozik; az alap célja az európai foglalkoztatási stra-
tégia megvalósításának támogatása.
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rekcióra szorul idõrõl idõre, bár az érettségi vizsgakövetelmények és eljárásrend korrekciójának jogi
szabályozása még nem rögzített. A józan mérlegelõ magatartás szerint a vizsga hatásának feltárá-
sán, illetve az eredmények elemzésén túl a közoktatásban nyilvánvalóan vannak olyan történések,
amelyek a vizsgarendszer egy-egy elemének vagy egészének mérlegelõ áttekintésére ösztönöznek.
Az egyik ilyen terület a tartalmi szabályozás – a 2007-es Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, a
tartalmi fejlesztés – és a vizsgakövetelmények viszonya. A jelenlegi vizsgarendszerben a vizsgatár-
gyak extenzív növekedésébõl adódóan a fenntartható és ésszerû finanszírozás is egy olyan kérdés-
kör, amelyet felül kell vizsgálni. A mondottak szorosan összefüggnek a vizsga tartalmi szerkezeté-
vel, azaz a kötelezõ és a szabadon választható vizsgatárgyak rendszerével. Ez utóbbi keretét
feszegeti például az Európai Unió által is kívánatosnak tartott természettudományi-mûszaki mûvelt-
ség növelése és az ez irányú pályaorientáció népszerûbbé tétele. A harmadik terület a ma legössze-
tettebbnek tûnõ jelenségkörbõl ered. A kétszintûség gyakorlati mûködésével kapcsolatban ugyanis
éppen a 2008-as tavaszi vizsgaidõszak az egyes vizsgaszintekre jelentkezõk statisztikai adataival
keltette fel mind a szakmai, mind a szélesebb közvélemény érdeklõdését, tetézve a középszinten
vizsgázók írásbeli feladatsoraiból kiemelt egy-egy példa kritikájával. Mint korában említettük, az
emelt szintû vizsgára jelentkezõk aránycsökkenésének fogadtatása szorosan kötõdik a felsõoktatási
felvételi eljárásrendjéhez, ahhoz, hogy egyre több vizsgázó minden vizsgatárgyból középszintû
érettségi vizsgabizonyítvánnyal kezdheti meg felsõoktatási tanulmányait.

Az érettségire készülõ diáknak lehetõsége van arra, hogy az iskolájában emelt szintû képzésben
vegyen részt, azaz magasabb óraszámban tanulja az általa választott vizsgatárgyat. A szabályozás
értelmében persze dönthet a középszintû vizsga letétele mellett is, ugyanis a felsõoktatási intézmé-
nyek – az idegen nyelvi tanárképzés kivételével – nem írják elõ felvételi követelményként az emelt
szintû vizsgát. A valóság azonban azt mutatja, hogy bizonyos felsõoktatási intézményekbe jelent-
kezõk akár kétharmada is emelt szintû vizsgával kerül be, míg más intézményekben ez az arány alig
éri el a 20%-ot.

A két vizsgaszint jelentkezési adatai jól jelzik azt a természetes folyamatot, amelyet egy új vizsga
bevezetése jelent. Ha döntést ajánlunk fel a diákoknak, akkor õk valóban élnek is ezzel. 2005-ben
még egyfajta bátortalanságnak tudható be, hogy többen elégedtek meg a középszinttel, míg 2006-
ban már majd kétszeresére nõtt az emelt szintet választók száma. A 2007-es, majd a 2008-as
döntésekben feltehetõen ésszerû, pragmatikus megfontolások is szerepet játszottak. A tapasztala-
tok szerint ugyanis a vizsgázók jól kiismerik magukat a vizsga- és a felsõoktatási felvételi rendszer-
ben, azaz döntéseiket elsõsorban gyakorlati szempontok vezérlik. Miért is érdemes emelt szintû
vizsgát tenniük? Ha felkészültnek érzik magukat, és ezt bizonyítani is akarják, akkor egy jó teljesít-
mény reményében feltétlenül érdemes. Érdemes akkor, ha a felsõoktatási felvételhez megszerezhetõ
pluszpontokból szükségük van az emelt szintû vizsgával megszerezhetõ pontra is, azaz nyelvvizs-
gával, kiemelkedõ tanulmányi vagy sportteljesítménnyel vagy akár az elõnyben részesítés más útján
nem jutnak többletpontokhoz. A harmadik tényezõ magukban a továbbtanulási késztetésekben,
irányokban keresendõ. A választott intézmény, szak, szakirány felvételi adatainak tanulmányozásá-
ból kiderül, melyik intézményben jár tetemes elõnnyel, ha az oda jelentkezõ emelt szintû vizsgatel-
jesítményt tud felmutatni.

A vizsgaszintekhez különbözõ más elõnyök is társulnak. Ha a vizsgázó például 60%-nál jobb
eredményt ér el bármely idegen nyelv emelt szintû vizsgáján, lényegében térítésmentesen jut kö-
zépfokú nyelvvizsga-bizonyítványhoz. A jeles eredményû közép- és emelt szintû informatikavizsga
azzal jár, hogy a vizsgázó elnyerheti az összeurópai szinten elfogadott, magas szintû számítástech-
nikai felhasználói képességeket bizonyító ECDL-tanúsítványt. A rövid távú gyakorlati szempontokon
túl azonban az emelt szintû vizsgának hosszú távú, a tudás összetételében keresendõ értéke is van.
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Például az emelt szintû matematikavizsgával olyan tudást, képességeket szerez a vizsgázó, amelyek
a matematikai igényû felsõoktatási szakokon távlati elõnyökkel járnak. Késõbb hasznosuló tudástar-
talékot képvisel az összes humán és természettudományi vizsgatárgyak emelt szintje is. Természe-
tesen nem csak az írásbeli vizsgát tekintve beszélhetünk a távlatosabb gondolkodásról. Az emelt
szint szóbeli vizsgája külsõ vizsga, azaz a vizsgázó nem megszokott tanárai elõtt adja elõ mondan-
dóját, és ez jó gyakorlat a középiskolai tanulmányait már lezáró diákoknak, hiszen egy, a további
pályafutásában szükségszerûen jellemzõ helyzet modelljének is tekinthetõ.

A vizsgaszint megválasztásában tehát érdemes végiggondolni a két szint közötti különbséget: az
emelt szint minden vizsgatárgyban arra készült, hogy támogassa a felsõoktatásban való sikeres benn-
maradást is. Ezt a perspektivikus értéket viszont gyakran maguk alá gyûrik a ma mérvadó pragma-
tikus szempontok: „Minek fektessek be most többletenergiát a tanulásba, amikor úgyis bejuthatok
valahová. A felsõoktatási követelményeket pedig majd ott megismerem.” – idézhetjük a vizsgázók
döntésében szerepet játszó indokokat. Egyszóval a következõ évek – reményeink szerint – folyta-
tódó hatáselemzéseinek egyik kitüntetett kérdése lesz a szintválasztás, összefüggésben a vizsgázók
döntéseivel, motivációinak elemzésével.

A 2008-as írásbeli érettségik médiavisszhangja zömében erre utalt: a középszintû érettségi
ugyanis egyúttal felsõoktatási felvételi vizsgának is minõsül, így a középszint nehézségének kritikája
egyúttal a felsõoktatási tanulmányokat folytatóktól elvárt tudás kritikája is. E tényhez tartozik azon-
ban az is, hogy az új vizsga nemcsak megszüntette az 1952-ben bevezetett felsõoktatási felvételi
vizsgát, de a lehetõségeihez képest sokat tett a közoktatás és a felsõoktatás közötti érdekellentétek
feloldásáért is. A vizsga felsõoktatási körökben való elfogadottságát egyrészt az mutatja, hogy a
felsõoktatás alapvetõen nem kérdõjelezte meg a vizsgán szerzett eredményeket, és ha kisebb kor-
rekciók közbeiktatása révén is, de minden évben meg tudta teremteni a szelekcióhoz szükséges
rangsor felállítását. A vizsga jelenlegi problémáinak egy része láthatóan abból adódik, hogy a felsõ-
oktatás a csökkenõ létszámú korosztályok és az idõközben kiépített kapacitások kihasználása érde-
kében meghirdette „a nyitott kapuk elvét”, és egyre kevésbé igényli a szelekciós mechanizmusok
mûködését, mivel a korábbi években megszokott létszámkeretek fenntartásában érdekelt.

A kötet szerzõi – reményeik szerint – továbbírhatják majd az érettségi vizsga jelenkori történe-
tét, ideértve a fent említett problémaorientált megközelítéseket is. A további elemzések segíthetnek
majd annak mérlegelõ, józan megítélésében, hogy a vizsga mely elemei váltották be a hozzá fûzött
reményeket, és melyek szorulnak korrekcióra.

Mindezekhez – a konkrét feladattartalmakra vonatkozó értékelési szempontok mellett – általá-
nosabb érvényû értékelési eljárásokat is kidolgozunk. Az értékelési eljárások és kritériumok köze-
lítése felfogható egy hosszabb tanulási folyamatnak is, ugyanis e standardok hosszabb távon ér-
vényes szakmai megegyezést, tanárok és iskolák közötti együttmûködést (is) igényelnek. Az
értékelési kultúra fejlesztésével együtt járó tevékenység a követelmények elemzése, megteremtve
ezzel a hazai oktatásirányítási, illetve szabályozási eszközök együttes kutatásának és értékelésének
lehetõségét. Hipotézisünk, hogy az osztálytermi szintû követelmények és az említett dokumen-
tumok követelményfelfogása között jelentõs eltérés van. Az így feltárt tapasztalatokat felhasznál-
juk egyrészt a tantervi és a vizsgakövetelmények (követelménystandardok) továbbfejlesztésében, a
vizsgákon használható feladattípusok és értékelési kritériumok, eljárások fejlesztésében, másrészt
a tanártovábbképzésben. Az értékelési kultúra fejlesztésének kitüntetett lehetõsége a középiskolai
(záró)vizsga mérõeszközeinek és értékelési eljárásainak fejlesztése, ideértve a 2005-ben beveze-
tett új hazai érettségi vizsga eredményeinek és hatásának (pl. prediktív validitás, tanórai vissza-
csatolás) sokoldalú kutatását és az eredmények értelmezését. A jelzett kutatások produktumai:
a további hazai vizsgafejlesztés alternatív forgatókönyveinek elkészítése; az eddigi vizsgafejlesztés
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oktatáspolitikai környezetét, folyamatát, eredményeit, produktumait és mindezek hatását bemu-
tató kiadvány.

A vizsgafejlesztés egyik jelentõs újdonsága a kritériumorientált értékelés. Az értékelési szem-
pontok és eljárások mûködésének figyelemmel kísérése, elemzése, fejlesztése, majd visszacsatolása
e reflexiók másik kiemelt tartalma. Az értékelésre vonatkozó kutatások a vizsgadokumentumok fej-
lesztésében hasznosulnak, valamint a teljesítmények évrõl évre megtörténõ, kvalitatív elemzésre is
kiterjedõ eljárások és eredmények összegzésében öltenek testet. Kiemelten kell kezelni a további-
akban is a vizsga visszaszabályozó funkciót, világossá kell tenni a szükségesnek ítélt iskolai változ-
tatások okait és a lehetséges következményeket.

Az érettségi vizsga, lévén a kimeneti szabályozás eszköze, fontos szerepet tölt be a közoktatási
rendszer minõségének értékelésében, tehát a beválásvizsgálat eszköze is egyúttal. A közoktatás
eredményességének értékelésében tehát meghatározó szerepük van a vizsgáknak. Noha elsõrendû
funkciójuk az egyes tanulók teljesítményének értékelése és elismerése, fontos visszajelzéseket ad-
hatnak egy-egy intézmény vagy akár az egész oktatási rendszer teljesítményérõl is. Különösen igaz
ez a standardizált vizsgákra, amelyek eredményei objektívebbek, egymással összemérhetõk. A be-
válásvizsgálat a tartalmi szabályozás eszközeinek mûködésérõl szóló információk rendszerszintû
gyûjtése és visszacsatolása a rendszer mûködtetésébe. Ez elsõsorban az országos mérési-értékelési
rendszer és a vizsgarendszer által szolgáltatott információk felhasználásával történhet. A beválás-
vizsgálat lehetõvé teszi a szabályozási eszközök folyamatos finomhangolását és a szükséges beavat-
kozást szolgáló oktatáspolitikák tervezését.

Az érettségi vizsga 2005-ös bevezetése óta megtörténik a vizsgaeredmények rendszeres sta-
tisztikai és kvalitatív elemzése és a nyilvános, minden érintett számára felhasználható visszajelzés6

mellett az Országos kompetenciamérés és az érettségi vizsga eredményeinek iskolai szintû össze-
hasonlító elemzése. A standardizált érettségi eredmények akár az iskolák teljesítményének értéke-
lésére is használhatók. Az adatok azt mutatják, hogy az iskolai szinten aggregált, százalékos formá-
ban kifejezett érettségi eredmények megbízható módon jelzik egy-egy intézmény eredményességét.
Így például az iskolák középszintû érettségin elért eredményei erõsen korrelálnak a kompetencia-
méréseken elért eredményeikkel.

Az bizonyos, hogy kiemelt gondossággal érdemes kezelni a vizsga fejlesztésével összefüggõ
döntéseket, világossá tenni a szükségesnek ítélt változtatások okait, számba véve a lehetséges kö-
vetkezményeket is. Összességében meggondolandó, hogy a további tervszerû és végiggondolt kor-
rekciók nélkül az eddigi fejlesztési eredmények könnyen erodálódhatnak, és a befektetett szellemi
és anyagi források hatékonysága sem a kívánt mértékben hasznosul. Az eredmények fenntartható-
ságához az is hozzájárulhat, hogy olyan szakmai mûhelyek mûködjenek, amelyek a feladatkészíté-
sen, a feladatfejlesztésen, a vizsgateljesítmények értékelésén túl professzionális módon foglalkoz-
nak a vizsga hatásának sokoldalú feltárásával.

Budapest, 2008. június 16.
Horváth Zsuzsannna

6 www.okev.hu; Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit (szerk.): Új érettségi Magyarországon. Honnan, hová, hogyan? Egy
folyamat állomásai. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.
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