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AZ ÚJ TÍPUSÚ ÉRETTSÉGI VIZSGA IGAZGATÓI MEGÍTÉLÉSE

A KÉRDÕÍVES FELMÉRÉS

A hatáskutatás részeként 2006-ban kérdõíves felmérést végeztünk: valamennyi érettségit adó kö-
zépiskolába elektronikus, önkitöltõs igazgatói kérdõívet küldtünk. A kérdõívek kitöltésére igazgató-
kat és/vagy igazgatóhelyetteseket kértünk fel, mivel olyan területeket részleteztünk, amelyekrõl fel-
tevéseink szerint az iskolavezetés elegendõ és hiteles információval rendelkezik. Az iskolavezetés
(különösen az iskolaigazgató) megváltozott szerepe az új vizsgarendszerben valóban lehetõvé teszi
a rálátást a felkészítésre és a vizsgafolyamatra, mert bár az igazgató nem lehet tagja az iskolai vizs-
gabizottság/oknak, a vizsgáztatás teljes folyamatával tisztában kell lennie.

Tudjuk, hogy a kérdõív mint kutatási módszer nem alkalmas a közvetlen interakciós kapcsolatra,
amely lehetõvé tenné az értelmezések tisztázását. A kérdõívre adott válaszokból kimutatható és
adatokkal dokumentált „hatás” nem tesz különbséget a tudomásulvétel és az egyetértés folyamatai
között, azaz a kérdõívvel nyert adatok nem teszik lehetõvé annak a folyamatnak a rekonstruálását,
amelynek eredményeképpen az „adat” létrejön. A kérdõíves vizsgálat adatainak elemzése csak min-
dezek figyelembevételével lehet teljes.

A kérdõív elsõ része az iskolai szervezetre és az általunk vizsgált 12 vizsgatárgyban bekövet-
kezett változásokra összpontosított. A vizsgáztatói továbbképzések1 – jelentõs financiális és szelle-
mi befektetéssel – több tízezer tanárt érintettek. A képzések hozama, megtérülése természetesen
nemcsak az emelt szinten vizsgáztatói jogosítvánnyal rendelkezõ tanárok arányában ragadható meg,
hanem a vizsgáztatáson túl az iskolai képzésben is. Ezért különítettük el a kérdõív második részé-
ben a feltételezett hatás két színterét: az osztálytermi munkát és a vizsgáztatást. A harmadik terület
– vizsgatárgyanként is – értékelõ reflexiókat várt az elsõ új vizsgáról: az igazgató összegezhette
saját és a tanárok véleményét, az érettségi átfogó értékelésében pedig értékelhette a vizsgával
együtt járó új feladatokat, adminisztratív és szakmai tevékenységeket is. Végül az eredmények isko-
lai szintû megítélésére voltunk kíváncsiak (HORVÁTH–LUKÁCS 2006). A vizsgálat egyes területeit az
1. táblázat tartalmazza.
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1 Akkreditált 30 órás (az idegen nyelvek esetében 45 órás) tanártovábbképzések az emelt szintû szóbeli vizsgáztatási jo-
gosultsághoz. A vizsgafejlesztés idõszakában mind a pedagógusok, mind a vizsgafejlesztõk részérõl felmerült az igény
egy széles körû pedagógus-továbbképzésre. 2003–2004-ben az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Kiss Árpád
Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény (KÁOKSZI), majd az Országos Közoktatási Intézet (OKI) kidolgozta a 10
leggyakoribb vizsgatárgyra a multiplikátorok képzésének anyagait, majd a Pedagógus Továbbképzési, Módszertani és
Információs Központtal (PTMIK) együttmûködve megtartotta a vizsgatárgyanként 60 órás felkészítõ tanfolyamokat a mul-
tiplikátorok (vizsgatárgyanként 20–25 fõ) számára. Ezt követõen a multiplikátorok folyamatosan képezték a jelentkezõ
középiskolai tanárokat. Késõbb az emelt szintû vizsgáztatásban érdekelt tantárgyak mindegyikére elkészültek az akkreditált
továbbképzések (OM, PTMIK), és megindultak a felkészítések. A képzési költségekhez az OM két éven keresztül külön
keretet biztosított. Jelenleg a jogszabályok ehhez a továbbképzéshez kötik az emelt szintû szóbeli vizsgáztatást. A kép-
zési követelményeket és a végzettek vizsgatárgyankénti megoszlását lásd: www.sulinova.hu.
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A MINTA BEMUTATÁSA

A visszaérkezett kérdõívekbõl 311 volt feldolgozható. Az így keletkezett minta a 2005-ben érettsé-
giztetõ 10872 középiskola 28,6%-át fedi le.3 A mintában szereplõ iskolákat három szempont sze-
rint kategorizáltuk: iskolatípus, fenntartó, településtípus. A településeket az alábbi öt kategóriába
soroltuk be: Budapest; nagyváros (100 000 fölötti lakos); város3 (50 000–100 000 lakos); város4
(25 000–50 000 lakos); egyéb település (25 000 alatti lakos). A három tényezõ közül csak a
településtípus szerint találtunk szignifikáns különbségeket az iskolák között a vizsgált területeken,
ezért csak ebbõl a szempontból hasonlítottuk össze a mintánkat az összes intézmény megoszlásá-
val. Az 1. ábra az összes középiskola településtípus szerinti megoszlását, a 2., 3., 4. ábra a minta
megoszlását mutatja az említett szempontok szerint.
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Az új érettségi vizsga
A vizsgáztatói tovább-

A vizsga és a vizsgáztatás A vizsgaeredmények
hatása az iskolára

képzések iskolai
igazgatói értékelése iskolai szintû értelmezése

nagyságrendje és hatása

a) Az iskolai szervezetre a) Az osztálytermi a) Az írásbeli feladatsorok a) Az eredmények az
b) Az egyes tantárgyakra munkára és a javítási-értékelési elõzetes várakozá-

b) A vizsgáztatásra útmutatók, valamint a sokhoz képest
szóbeli vizsgáztatás és ér- b) Az eltérés okainak
tékelés iskolai minõsítése értelmezése

b) Az új vizsgával együtt
járó új feladatok nagyság-
rendjének megítélése

1. táblázat. A kérdõívben vizsgált területek

2 A több tagintézménnyel rendelkezõ iskolák esetében a tagintézményeket önálló iskolának tekintettük.
3 A statisztikai feldolgozást Vargha András végezte (VARGHA 2006).

1. ábra. Az összes középiskola megoszlása

településtípus szerint (%) (N = 1087)

2. ábra. A minta megoszlása településtípus

szerint (%) (N = 311)
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Az 1. és a 2. ábrából látható, hogy a 311 iskolából álló minta igen jól leképezi a 2005-ben érett-
ségiztetõ 1087 középiskola településtípus szerinti megoszlását, kivéve a kisebb városok némi alul-
reprezentáltságát.

A 3. és 4. ábra a minta megoszlását mutatja iskolatípus, illetve fenntartó szerint.

A választható vizsgatárgyak szerint is elemeztük a mintát. Jelentõs különbség van az iskolák között
aszerint, hogy milyen szinten érettségiztetnek a választható tárgyakból, illetve van-e olyan vizsga-
tárgy az elemzettek között,4 amelybõl egyik szinten sem vizsgáztatnak. A 2. táblázat a kérdõívben
szereplõ nem kötelezõ tárgyak vizsgáiban érintett iskolák számát mutatja, függetlenül attól, hogy
hány vizsgázó volt az egyes tárgyakból, illetve az egyes szinteken.
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3. ábra. A minta megoszlása iskolatípus szerint

(%) (N = 311)

4. ábra. A minta megoszlása fenntartó szerint

(%) (N = 311)

Vizsgatárgy
Vizsgáztató iskolák Egyik szinten sem

Középszint Emelt szint vizsgáztató iskolák

Fizika 219 65 91

Biológia 227 111 80

Kémia 163 59 144

Földrajz 233 26 78

Informatika 272 69 41

2. táblázat. A választható tárgyakból közép- és emelt szinten, illetve egyik szinten sem vizsgáztató

iskolák száma (N = 311)

4 A kérdõívben általunk megnevezett vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német
nyelv, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika. Voltak olyan kérdések, amelyek megválaszolásakor egyéb vizsgatárgya-
kat is meg lehetett nevezni, ezért ezek az elemzés megfelelõ részeiben megjelennek.
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Megvizsgáltuk a mintát aszerint is, hogy milyen a benne szereplõ iskolák vizsgateljesítménye az or-
szágos eredményekhez képest. Az egyes iskolák teljesítményét egy iskolai érettségi átlaggal jel-
lemeztük. Ezt úgy számítottuk ki, hogy az egyes iskolákban keletkezett összes tantárgyi érettségi
vizsga osztályzatainak átlagát vettük. Az így képzett országos átlag 3,66, a minta átlaga 3,67.
Az összes iskola és a minta eloszlása az 5. ábrán hasonlítható össze.

Megvizsgáltuk, hogy teljesítmény szerint reprezentatív-e a minta, azaz jól megfelel-e az összes
iskola teljesítményeloszlásának.5 Az eredmény alapján igen nagy valószínûséggel állíthatjuk, hogy a
minta ebbõl a szempontból jól reprezentálja az iskolák összességét. Megvizsgáltuk a teljesítmény
szerinti reprezentativitást az egyes településtípusokon belül is, és azt találtuk, hogy a „város3” kivé-
telével teljesül a reprezentativitás. E csoport esetében sem vethetõ el teljesen a reprezentativitás,
de kisebb valószínûséggel teljesül, mint a többi településtípus esetében.

AZ ÚJ ÉRETTSÉGI VIZSGA HATÁSA A FELKÉSZÜLÉSI IDÕSZAKBAN

Az új érettségi vizsgára történõ felkészülés módja, ütemezése szinte teljesen az iskolákra volt bízva.
A jogszabályból következõ elvárás az volt, hogy: „…az érettségi vizsga követelményei nélkül az is-
kolák helyi tanterveit, pedagógiai programjait nem lehet elkészíteni.” (SZÜDI 1994) A felkészüléshez
– feltételezéseink szerint – az iskoláknak elsõsorban információkra, tájékoztató dokumentumokra
volt szükségük. 1997 júniusában jelent meg az érettségirõl szóló kormányrendelet,6 amely tartal-

5. ábra. A minta megoszlása az érettségi átlag szerint

5 A vizsgálathoz a Kolmogorov–Szmirnov statisztikai próbát alkalmaztuk.
6 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról.
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mazta a vizsgaszabályzatot és az egyes vizsgatárgyak általános követelményeit közép- és emelt
szinten. 2002-ben látott napvilágot a hét vizsgatárgy részletes követelményeit tartalmazó minisz-
teri rendelet, amely 2003 májusában kiegészült a többi vizsgatárgy részletes követelményeivel.7

2004-ben az Oktatási Minisztérium honlapjára felkerültek az egyes vizsgatárgyakra való felkészü-
lést segítõ elektronikus kézikönyvek és mintafeladatsorok a hozzájuk tartozó javítási-értékelési út-
mutatókkal. A 2003-as és 2004-es próbaérettségik feladatsorai és javítási-értékelési útmutatói is
hozzájárulhattak a felkészüléshez.8 2004-ben elkezdõdtek az emelt szintû vizsgáztatásra felkészítõ
továbbképzések, és még a bevezetés elõtt néhány tantárgyból megjelentek az új érettségi vizsgához
készült feladatgyûjtemények (elsõként az OM által kiírt pályázat eredményeképpen matematikából
és fizikából). Hamarosan több kiadó is megjelentetett számos – igaz, nagyon eltérõ színvonalú –
feladatgyûjteményt és egyéb, érettségire felkészítõ papír alapú taneszközt a legkülönbözõbb tár-
gyakból.

A rendelkezésre álló információforrások felhasználását tudakoló kérdésre adott válaszok megosz-
lását a 6. ábra mutatja.9 A kötelezõ és a választható tárgyak megkülönböztetését az indokolja, hogy
az egyes kötelezõ tárgyakhoz kapcsolódó válaszok alig mutattak különbséget az összes információ-
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6. ábra. Az információforrások felhasználása

7 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeirõl (hét vizsgatárgy), majd 2003-ban módo-
sítása és kiegészítése a további vizsgatárgyakkal. Magyar Közlöny, 2003. május 27. 57. sz. II. kötet.
8 A próbaérettségik átfogó célja volt a tanárok és a tanulók hatékony, széles körû tájékoztatása. (Megjegyezzük, hogy e
célból mind az OKÉV, mind az OKI (jelenleg OFI) honlapján jelenleg is elérhetõk a feladatsorok és a javítási-értékelési út-
mutatók, ugyanitt online tanácsadói rendszer is mûködött az értékelés idõszakában.) A vizsgafejlesztéssel összefüggõ cél
volt a feladatsorok kipróbálása, az eredmények értelmezése és visszajelzése (a tanárok, a vizsgázók, a vizsgafejlesztõk és
a tanártovábbképzés számára). Az írásbeli vizsga szervezésének és értékelési eljárásainak (emelt szinten külsõ értékelés)
modellezése mellett további fontos cél volt a tapasztalatok visszajelzése a jogi szabályozás, a vizsgafejlesztés és az okta-
tásirányítás számára egyaránt. Lásd: A 2004-es próbaérettségi tapasztalatai, 2005.
9 Az kérdõívben megnevezett információforrások: 100-as Kormányrendelet; Részletes vizsgakövetelmények; Az érettségi-
rõl tanároknak  2005 (elektronikus tanári kézikönyv); A próbaérettségik nyilvános feladatsorai, javítási és értékelési útmuta-
tói; feladatgyûjtemények; továbbképzési anyagok; szakirodalom; honlapok (pl. OM, OKÉV, OKI).
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forrás esetében, s bár a választható tárgyak között nagyobb volt a szórás, jellemzõen megkülönböz-
tethetõk voltak a kötelezõ tárgyaktól. A tantárgyankénti értékek az 1. mellékletben olvashatók.

A grafikon alapján úgy tûnik, mintha a választható tárgyak esetében az információforrások fel-
használása jelentõsen alacsonyabb arányú lett volna, mint a kötelezõ tárgyaké. Ha azonban össze-
vetjük az adatokat a 2. táblázat, valamint az 1. melléklet adataival, látható, hogy azoknak az
iskoláknak az aránya, amelyek egyáltalán vizsgáztattak az adott tárgyból, alacsonyabb, mint az infor-
mációforrásokat felhasználó iskoláké. Ez azt jelenti, hogy valójában nincs különbség a kétféle vizs-
gatárgycsoportban tanító tanárok tájékozódási igénye között.

Nem meglepõ, hogy a részletes követelményrendszer a leggyakoribb információforrás, és az
adott tárgyban érintett szinte minden iskolában megjelenik. Az iskolák számára a próbaérettségi
– különösen a kötelezõ tárgyak körében – a várható vizsgateljesítmények becslését szolgálhatta.10

2004-ben minden iskola mindkét vizsgaszinten legalább egy tanulóval részt vett a megírásában.
A próbaérettségi mint információforrás a népszerûségét annak is köszönhette, hogy a feladatsorok
és a javítási-értékelési útmutatók a tanárok számára a leendõ vizsga modelljeként szolgáltak. A har-
madik helyen szerepel a vizsgáztatói továbbképzés, amelynek hatását a késõbbiekben részletesen
is elemezzük. Az iskolák igen nagy arányban használták a különbözõ honlapokat is (OM, Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont – OKÉV, OKI), amelyeken az érettségi közeledtével egyre
több információ jelent meg. Az érettségirõl tanároknak – 2005 internetes tanári segédkönyv –
annak ellenére, hogy a legteljesebben és legrészletesebben tájékoztatott az egyes tárgyak vizsgái-
ról – mindkét tantárgycsoportban a legalacsonyabb arányban jelenik meg, legalábbis az igazgatók
információi szerint.

A felkészülés szempontjából meghatározó té-
nyezõ, hogy az egyes iskolák mikor kezdték meg
a szükséges változtatásokat. A 7. ábrán látható,
hogy az igazgatók válaszai szerint az iskolák két-
harmada a 2002/03-as tanévben kezdte meg a
felkészülést, tehát abban a tanévben, amikor az új
érettségi vizsgát elsõként letevõ tanulók 10. év-
folyamosok voltak.

Ha a tervezés jól átgondolt volt, és a tényleges
változtatások a következõ tanévben életbe léptek
is, akkor ennyi idõnek elégségesnek kellett lennie
a tanulók megfelelõ felkészítéséhez. Ez lehetõvé
tette például azt is, hogy az emelt szintû vizsgára
felkészüléshez biztosított két tanévet teljes egé-
szében kihasználják. A mintegy 31%-nyi iskola,
amely két év alatt készült fel az új érettségire, fel-
tevésünk szerint még mindig elegendõ idõvel
rendelkezett. Ezt alátámasztja az is, hogy a két
nagy létszámú csoport érettségi átlagát összeha-
sonlítva, 0,1-nél alig nagyobb az eltérés, tehát az
eredményesség szempontjából a két csoport kö-
zött gyakorlatilag nincs különbség.
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10 Bár a próbaérettséginek alapvetõen nem ez volt a célja, és mint a késõbbiekben kiderült, nem is volt alkalmas erre.

7. ábra. A felkészülés kezdete (%)
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Feltevéseink szerint az új érettségire való felkészülés az alábbi területeken valósulhatott meg:
• a pedagógiai program módosítása;
• a helyi tanterv kiegészítése a vizsgára történõ felkészítéssel;
• a tanulócsoportok megszervezése;
• együttmûködés más iskolákkal;
• a taneszközök kiválasztási szempontjainak módosítása;
• a tanítás tartalmának módosítása;
• az osztálytermi tanítási módszerek megváltoztatása, bõvítése;
• az osztálytermi szintû értékelés megváltoztatása, bõvítése.
Ennek megfelelõen a kérdések ezekre a területekre vonatkoztak, illetve a válaszadóknak lehetõségük
volt továbbiakat is megnevezni („egyéb”).

Az iskolaigazgatók többségének megítélése szerint az új érettségire való felkészülés során valóban
történtek változások a felsorolt színtereken (8. ábra).11 Feltehetõen az érettségi vizsga részletes kö-
vetelményei tanulmányozásának hatására az iskolák 75%-ában a tanítási tartalmakban következtek
be változások. Ennél kisebb arányú, de az iskolák több mint a felében megjelenõ változások történ-
tek a tanítási módszerekben és az értékelési eljárásokban. Bár ezek a változtatások nem mindenhol
jelennek meg a pedagógiai programokban, illetve a helyi tantervekben, pozitívumként értékelhetõ,
hogy az iskolák többségében kezdett átalakulni a mindennapi tanítási gyakorlat. Az adatokból lát-
ható, hogy a taneszközök kiválasztásának szempontjait is jelentõsen befolyásolta az érettségi re-
formja, ez nyilvánvalóan szorosan összefügg a tanítási tartalmak és módszerek változásaival. A ta-
nulócsoportok szervezésében végbemenõ változásoknak, amelyek az iskolák 54%-át érintették,
több oka is lehet. A felvételi vizsgára való felkészítés igénye eddig is befolyásolta a tanulócsopor-
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8. ábra. Változások az új érettségire való felkészülés során

11 A 8. ábra szempontonként tartalmazza azoknak a kérdõíveknek az adatait, amelyekben az adott területre érvényes vá-
laszt adtak. (Ebbõl következõen területenként más az elemszám, a területek sorrendjében: 308; 310; 311; 310; 307;
308; 301; 291; 291.) Ha csak azokat a kérdõíveket vesszük figyelembe, amelyekben minden területre érvényes válasz
szerepelt, ezek az arányok kismértékben módosulnak (HORVÁTH–LUKÁCS 2006).
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tok szervezésének szempontjait és módját, különösen a gimnáziumokban, ahol a régi fakultációs
rendszer ezt könnyen lehetõvé tette. A kétszintû érettségi megjelenése, pontosabban az a vonása,
hogy kiváltja a felvételi vizsgát, ezt a feladatot az eddiginél határozottabban utalta a középiskola
felelõsségi körébe. Továbbá az a tény, hogy az iskolák egy részében az utolsó két évfolyamon igény
mutatkozott a középszintû vizsgára történõ felkészítésre a 10–11. évfolyamon befejezõdõ vizsga-
tárgyak esetében is, a csoportok differenciáltabb szervezését tette szükségessé.

A 8. ábrán jól látható, hogy az új érettségi hatására az iskolák mintegy negyedében változtak
meg a más iskolákkal való együttmûködés formái (vagy éppen ennek hatására keletkeztek új együtt-
mûködési formák). A változás többi színteréhez képest ez az elõfordulási arány igen alacsony, ami
azzal magyarázható egyrészt, hogy az ilyen típusú együttmûködésnek nincsenek hagyományai,
másrészt a kisebb településeken kevés lehetõség van rá.

Az iskoláknak nem egészen 30%-a élt azzal a lehetõséggel, hogy a kérdésben megadottakon kí-
vül a változások egyéb területeit is leírja. Ezek jelentõs része azonban a már megvizsgált területek-
hez tartozik (pl. középszintû felkészítõ csoportok szervezése, más tankönyvek választása), így az
„egyéb” sorban szereplõ érték valójában lényegesen kisebb. A jellemzõ válaszokat az alábbi táb-
lázatban csoportosítottuk. Megjegyezzük, hogy ezek egy része olyan változásokat jelent, amelyek
minden iskolában bizonyosan végbementek (pl. az új adminisztrációs rendszer bevezetése) még
akkor is, ha csak néhányan érezték szükségesnek megjegyezni azt az „egyéb” rovatban.
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A változás
területe Példák

• Véleményem szerint a kétszintû érettségi a középiskolai tanárokra nagyobb felelõsséget
ró, ezért a felkészítést a szaktanárok körültekintõbben végzik, hiszen a tanuló érettségi
eredménye a felvételi vizsga megszûnésével sokkal fontosabb, mert a felvételin nincs már
lehetõsége javítani.

• Az új kétszintû érettségi hatásait nem lehet külön-külön értékelni. A hatása egységes, fõ-
ként az oktatási szemléletet változtatja meg, az iskolavezetés, a tanárok, a diákok és a
szülõk szemléletét. Másként kell gondolni az érettségire, a felkészítés súlypontjai eltolód-
tak. Ez hosszú ideig tart, kü-lönösen, amíg a köztudatban is elfogadottá válik. A korábbi
lexikális ismeretek helyett az alkalmazható ismeretek kialakítása a cél. Ez a kétszintû érett-
ségi legnagyobb értéke.

• Sokkal több írásos anyagot oldatunk meg a diákokkal, majd a szóbeli kifejezõkészség fej-
lesztésére fordítjuk a hangsúlyt.

• Gyakorlatiasabb oktatásszemléletet alakítottunk ki.
• Szintvizsgák, próbaérettségi szervezésével segítjük a felkészülést.
• Korszerûsítettük a nyelvi és az informatikai képzésünket.
• Körültekintõbben történt a tanulók felkészítése az egyes vizsgatárgyak technikai tudni-

valóira.

• Változás történt a pedagógus-továbbképzési rendszerben.
• Új továbbképzési formák jelentek meg: közép- és emelt szintû vizsgáztatói felkészítés.
• A tanárokat felkészítettük a javító vagy vizsgáztató, vagy felügyelõi szerepkörre.
• Folyamatosan képezzük és fejlesztjük magunkat a zökkenõmentes és hatékony munka

érdekében.
• Megnõtt a továbbképzések, belsõ képzések iránti igény.
• Módszertani kultúránk folyamatos fejlesztésére van szükség.
• Megnõtt a készülésre, a követelmények és a szakirodalom tanulmányozására, a feladat-

lapok készítésére, szerkesztésére fordított idõ.
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Folytatás a következõ oldalon.
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A továbbiakban megvizsgáljuk az egyes változások arányát a különbözõ településtípusok13 iskolái-
ban (9. ábra), mivel – mint azt már korábban említettük – csak e csoportosítási szempont szerint
vannak szignifikáns különbségek közöttük. Ez a különbség abban mutatkozik, hogy a 25 000-nél
kisebb lélekszámú települések („egyéb” települések) iskoláiban történt a legkisebb arányú változ-
tatás szinte minden színtéren, bár a többi településtípustól való eltérés mértéke igen különbözõ az
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A változás
területe Példák

• A kollégák több kutatómunkát végeznek, többet konzultálnak egymással.
• Gazdagodott a pedagógusok módszertani kultúrája, erõsödött a team-munka, nõtt az IKT

alkalmazása több tantárgy esetében.
• A szakmai munkaközösségek tagjai között szorosabbá és hatékonyabbá vált az

együttmûködés, az információk, tapasztalatok, módszerbeli ötletek stb. átadása folyama-
tossá vált, feladatbankokat hoztak létre stb.

• A szaktanárok megosztották egymás között az emelt és a középszintre történõ felkészítés
feladatait.

• Megnõtt az érettségivel foglalkozó anyagok száma a könyvtárban.

• A vizsgaszervezés technikája és személyi feltételei megváltoztak.
• Az érettségi vizsgák szervezésében történtek változások, például: jegyzõi feladatok

ellátására csak informatikai ismeretekkel rendelkezõ kolléga osztható be; írásbeli feladat
beszedéséhez „beszedést segítõ” pedagógust is beosztunk; az érettségin érintett kollégák
részletesebb, írásban is rögzített eligazítására van szükség.

• Szorosabb lett a munkaközösségek tagjai közötti munkakapcsolat a vizsga során.
• Bekapcsolódtunk az emelt szintû vizsgáztatásba.
• Az OKÉV iskolánkat kérte fel az emelt szintû vizsgák lebonyolítására (vizsgaközpont).12

• A már érettségizett, a szakképzõ évfolyamunkon tanuló diákok egy része ismétlõ, szint-
emelõ érettségi vizsgát tett.

• Megjelentek a „külsõs” érettségizni kívánó jelöltek, az elõrehozott, a szintemelõ stb.
érettségikre jelentkezõk.

• Az iskola történetében még nem volt példa arra, hogy tanulóink másik iskolában tegye-
nek írásbeli vizsgát. Az informatika gyakorlati vizsgát az egyik osztály egy másik iskolában
teljesítette.

• Megtörtént a tételek elõírás szerinti biztonságos tárolása.
• A teljes érettségi adminisztráció számítógépen történik.
• Változott az érettségi vizsga adminisztratív feladatainak ellátása (ADAFOR, jegyzõi teen-

dõk, vizsgafelügyelet).

• Rendszeresebbé vált a szülõk és a tanulók tájékoztatása levélben, összevont szülõi
értekezleteken és az iskola honlapján, az interneten is.

• Az érettségire jelentkezõ diákok és szüleik, valamint a kollégák folyamatos tájékoztatása rend-
szeres volt.

• Gyakori tájékoztatást tartottunk szélesebb körben, szülõknek, nevelõknek, diákoknak.
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12 A teljes válasz: „A kezdetektõl igényt fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy emelt szintû érettségi vizsgaközpont
lehessünk, ezért egyrészt igyekeztünk minél több kollégát beiskolázni a kétszintû érettségi vizsgáztatás tantárgyi felkészítõ
tanfolyamaira. Másrészt a tanév rendjét úgy állítottuk össze, hogy az emelt szintû érettségi vizsga idején már ne legyen
tanítás, az osztályok számára nem engedélyeztük az írásbeli és a szóbeli érettségi vizsgák idején a kirándulásokat. Ki-
alakítottuk a megfelelõ helyet, zárható szekrényrendszert és termet az érettségi feladatok tárolására, õrzésére. A korábbi
gyakorlattal ellentétben a felügyeleteket nem önkéntes vállalás alapján, hanem központi beosztással biztosítottuk. Az ide-
gen nyelvi és az ének vizsgákhoz a szükséges hanghordozók, az informatikavizsgához a számítógépek és szoftverek ren-
delkezésünkre álltak, e téren nem volt szükség külön fejlesztésre.”
13 A települések besorolását lásd A minta bemutatása címû fejezetben.
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egyes területeken. Nem meglepõ, hogy a más iskolákkal való együttmûködés aránya messze itt a
legalacsonyabb, nem éri el a 8%-ot. Annál váratlanabb azonban, hogy a második legkisebb együtt-
mûködési készségû csoportot éppen a budapesti iskolák alkotják (27,1%). Feltûnõ az értékelési
módszerekben bekövetkezett változtatások kimagasló aránya (a többi csoporthoz képest legalább
20%-kal nagyobb) az 50 000–100 000 lakosú városok iskoláiban, illetve a kisebb lélekszámú tele-
pülések rezisztenciája a változásokra mindegyik mért dimenzióban. Az eredmények magyarázata
további vizsgálódást igényel.

A kérdõív adataiból nem tudjuk megállapítani, hogy az egyes kérdésekre adott válaszok mennyi-
re jellemzõek az iskola egészére, például az értékelési gyakorlat megváltozása jellemzõ-e a teljes
tantestületre vagy csak egyes csoportokra, munkaközösségekre, esetleg csak néhány tanárra.

A kérdõívben nemcsak azt kérdeztük meg, voltak-e változások az egyes területeken, hanem azt is,
hogy mire vonatkozott a módosítás. A legjellemzõbb példák a 31. oldalon lévõ táblázatos össze-
foglalóban olvashatók.

A vizsgára felkészítés meghatározó eleme a különbözõ szintû felkészítõ csoportok szervezése.
Megkérdeztük az igazgatókat, szerveztek-e az egyes tantárgyakból emelt szintre, illetve a közép-
és emelt szintre együtt felkészítõ összevont csoportokat (3. táblázat).

Jól látható, hogy az iskolák döntõ többsége igyekszik megteremteni annak a lehetõségét, hogy
az emelt szintû vizsgára készülõ tanulókat – különösen a kötelezõ érettségi tárgyakból – külön cso-
portban oktassa. Az idegen nyelvek kivételével minden vizsgatárgy esetében megállapítható, hogy
az iskolák lényegesen nagyobb részében folyt emelt szintû felkészítés, mint ahány iskolában emelt
szinten vizsgáztak is az adott tantárgyból. Feltehetõ, hogy 2005-ben még mindig magas volt azok-
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9. ábra. Az egyes területeken változtató iskolák aránya településtípusonként
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nak a tanulóknak a száma, akik iskolán kívül szereztek magas szintû nyelvtudást.14 A többi tantárgy
esetében viszont a fenti adatok is bizonyítják azt a szemléletet, amely az elsõ új vizsga elõtt jelle-
mezte az iskolákat, miszerint minél több tanulót kell felkészíteni emelt szinten, de csak a legjobbak
menjenek vizsgázni ezen a szinten.
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A változás
területe

Példák

Pedagógiai
program

• A célrendszer módosítása.
• A fejlesztendõ területek, képességek meghatározása (pl. írásbeliség, vizuális kommu-

nikáció, számítógépes ismeretek, idegen nyelvi kommunikáció, önállóság).
• Munkaközösségek átszervezése, tanárok felkészítése.

Helyi tanterv • Tantárgyi óraszámok, óratervek módosítása, tantárgyszerkezet módosítása (integrált
tantárgyak, modulok beépítése), bizonyos tárgyak (pl. szakmai alapismeretek, orientá-
ciós tárgyak) beemelése, közép- és emelt szintû érettségire felkészítõ csoportok tan-
terveinek megírása.

Tanulócsopor-
tok megszer-
vezése

• Óraszámok felosztásának módosítása.
• Vizsgára felkészítõ csoportok megszervezése.

Együttmûköd
és más
iskolákkal

• Közös felkészítés (igény szerint), közös próbaérettségi.
• Vendégtanulói jogviszony létesítése más iskolával.
• Más iskola tanulóinak fogadása.

A taneszkö-
zök kiválasztá-
sának szem-
pontjai

• Konkrét eszközök megnevezése: tankönyvek, feladatgyûjtemények, tesztek, esszé-
gyûjtemények, elektronikus tudásbázis használata, internetes anyagok, szemléltetõ-,
kísérleti eszközök beszerzése, gyakorlati anyagok, gyakorlókönyvek használata,
könyvtárfejlesztés.

• Céltudatosabb, célirányosabb tankönyv- és eszközválasztás.

A tanítás
tartalma

• Új feladattípusok beépítése az oktatásba, új vizsgafeladat-típusok beemelése a tanítási
folyamatba (megfelelõ segédeszközök használata), vizsgafeladatsorokhoz hasonló fel-
adatok megoldása.

Az osztály-
termi tanítás
módszerei

• Alternatív pedagógiai módszerek alkalmazása (pl. projektmódszer, kooperatív tech-
nika, csoportmunka, önfejlesztõ csoportok létrehozása, differenciálás, színházak,
múzeumok látogatása). 

• Új tanulási eljárások, eszközök, oktatástechnológiai módszerek alkalmazása (pl. multi-
média eszközök, IKT, digitális tananyag, képi anyagok, kísérletek, tanulói kutatómunka,
idegen nyelvi labor használata), gyakorlatiasabb órák szervezése.

• Új számonkérési módszerek alkalmazása, vizsgaszituációk gyakorlása.
• Fejlesztendõ területek, képességek konkrét megnevezése (pl. szövegértés, írásos fel-

adatok, szóbeli kifejezõkészség fejlesztése), illetve általában a képességfejlesztés elõ-
térbe kerülése.

• Új feladattípusok módszertani kidolgozása, átültetése a gyakorlatba.

Osztálytermi
szintû
értékelés

• Az értékelési szempontok fejlesztése (összetettség, sokoldalúság), érdemjegyek
összetettebb kialakítása, a százalékos teljesítményértékelés használata, elemzése.

• Az értékelési gyakorlatnak az értékelési útmutatókhoz, illetve a követelményekhez
igazítása, vizsgahelyzetek értékelése (pl. új elvek az osztályozásban, pontozás, pont-
átváltás megújítása, gyakorlatiasabb tudás elvárása).

• Új módszerek megnevezése az értékelési gyakorlatban (pl. önellenõrzés, egymás
munkájának értékelése, tesztek, ábraelemzések, kísérletértelmezések arányának
növekedése az értékelésben).

14 2005-ben lehetett utoljára nyelvvizsgával kiváltani az idegen nyelvi érettségi vizsgát.
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Az új vizsga eredményes bevezetésének – és így a felkészülésnek – egyik tényezõje a tanárok
együttmûködése. Ezért kérdeztünk rá az azonos és a különbözõ tárgyat tanító tanárok együtt-
mûködésének formáira, a kooperatív tevékenységek tartalmára. Az azonos tárgyat tanító tanárok
gyakori közös tevékenységei, amelyek az iskolák több mint a felében elõfordulnak, a nyitott kérdésre
adott válaszok alapján a következõk:
• szóbeli tételek, tételsorok összeállítása, tartalmak egyeztetése, közös értelmezése;
• a vizsgaeredmények közös értelmezése, egységes értékelés, javítási útmutatók, javítási problé-

mák közös megbeszélése;
• próbafeladatok, próbafeladatsorok, mintafeladatok összeállítása.
Többen említették még a következõ együttmûködési formákat:
• a felkészítés tematikájának kidolgozása;
• belsõ továbbképzés, továbbképzéseken szerzett ismeretek megosztása a munkaközösség tag-

jaival;
• közös témazárók, feladatsorok készítése.
Az írásbeli érettségihez használt tankönyvek, segédanyagok egyeztetése, illetve az írásbeli dolgo-
zatok közös javítása, a szóbeli vizsga értékelõlapjának elkészítése mindössze néhány esetben for-
dult elõ.

A válaszokban említett együttmûködési formák egy része összekapcsolható a már elemzett vál-
tozási színterekkel, hiszen ezek között több olyan is van, amely feltételezi az azonos szakos tanárok
együttmûködését, vagy legalábbis az egyeztetést közöttük. Egészen biztosan ilyen a következõ
négy terület: a tanítási tartalmak, a tanítási módszerek, az értékelési gyakorlat és a taneszközök
kiválasztási szempontjainak változása. Az igazgatók közlése szerint mind a négy említett terület az
iskolák döntõ többségében megváltozott, ennek ellenére az együttmûködési formák között alig
jelenik meg. Például a tanítási tartalmak változásával (amely az iskolák háromnegyedét érintette)
legfeljebb a felkészítés tematikájának kidolgozása hozható közvetlenül kapcsolatba, és ez is a kevés-
bé jellemzõ tevékenységek között szerepel. Leginkább az értékeléssel összefüggõ együttmûködési
formák mutatnak olyan gyakoriságot, mint a változások ezen a területen, de ezek is fõleg magához
a vizsgahelyzethez vagy az ezt „szimuláló” helyzetekhez kapcsolódnak. Mindez azt mutatja, hogy
maga a vizsga – a vizsgáztatás, illetve a vizsga közvetlen elõkészítése – nagyobb együttmûködési
kényszert jelentett, mint a felkészítés folyamata.

32 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA HATÁSA

Vizsgatárgy Emelt szintû csoport Összevont csoport Emelt szinten vizsgázók

Magyar nyelv és irodalom 58,5 12,5 43,1

Történelem 65,0 14,1 52,4

Matematika 61,7 13,2 42,1

Angol nyelv 59,8 15,1 73,6

Német nyelv 47,6 13,5 65,6

Fizika 28,9 10,9 20,9

Biológia 33,8 12,5 35,7

Kémia 18,6 9,0 19,0

Földrajz 14,1 9,3 8,4

Informatika 36,0 11,3 22,2

3. táblázat. Emelt szintre, illetve közép- és emelt szintre együtt felkészítõ iskolák aránya

vizsgatárgyanként (%)
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A különbözõ tárgyat tanító tanárok közötti együttmûködésrõl a válaszolók kevesebb mint a fele
nyilatkozott. Ezek alapján a következõ jellemzõ tevékenységek rajzolódtak ki.
• A vizsgaszabályzat megismerése, a felmerült problémák egyeztetése, megbeszélése közösen

történt.
• Az informatikusok segítettek a számítógép használatában a tételek összeállításánál, különbözõ

elektronikus tananyagok letöltésénél, a tételekhez szükséges grafikonok, képek beillesztésében.
• A magyar nyelv és irodalom és a média, valamint a magyar és a rajz vizsgát elõkészítõ kollégák

konzultáltak a követelményekrõl és a tételekrõl.
• A magyar, a történelem, a mûvészettörténet és a média tantárgyakat tanító tanárok egyeztették

a tanterveket, mert az egyes tantárgyakban tanított tartalmak az érettségi követelményekben
kölcsönösen megjelennek e vizsgatárgyakban.

• A természettudományi tantárgyakat oktató tanárok (fizika, kémia, biológia, földrajz) a kísérletek
összeállításában és a szóbeli tételsorok pontozásos útmutatóinak elkészítésében mûködtek
együtt. A matematika szakos tanárok és a természettudományi tantárgyakat tanító tanárok szoros
együttmûködése is kialakult, mert a matematika-feladatgyûjtemény sok, egyéb tantárgyakhoz
kapcsolódó feladatot tartalmaz.

• Megtörtént az idegen nyelvi továbbképzések közös értékelése, elemzése, az angol- és a német-
tételek összehasonlítása.

• A különbözõ idegen nyelvek esetében a tételek, értékelõlapok elkészítését közös meg-
beszéléseken készítették elõ.

Az iskolák közötti együttmûködés elsõsorban igény szerinti közös felkészítést (azaz egymás tanulói-
nak kölcsönös fogadását) és közös próbaérettségit jelentett.

A felkészülés fontos tényezõjének tartjuk a 30 órás (idegen nyelvek esetében 45 órás) emelt
szintû vizsgáztatói képzést, ezért ennek hatásait részletesen elemezzük.

A VIZSGÁZTATÓI TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA ÉS EREDMÉNYESSÉGE

A kérdések egy része az ún. vizsgáztatói képzések hasznosíthatóságára, illetve konkrét, iskolai szin-
tû alkalmazására irányult. Az OM 2006. áprilisi (Országos Értékelési Vizsgabizottság egyik ülésén
elhangzott) adatközlése szerint a közismereti tantárgyakat tanító tanárok 45%-a részt vett tovább-
képzéseken. Mivel az itt szerezhetõ tudás – az emelt szintû szóbeli vizsgáztatási tanúsítványhoz
szükséges ismereteken és attitûdökön túl – számos más területen is érvényesíthetõ, joggal feltéte-
leztük annak (várhatóan pozitív) hatását a középszintû vizsgáztatásra, illetve az osztálytermi mun-
kára. Mindezt az egyik válaszoló így összegezte: „hasznos módszertani tapasztalatokat szereztek
a kollégák, mindez magabiztosabb, céltudatosabb vizsgáztatást eredményezett”.

Az akkreditált továbbképzések – véleményünk szerint – mindkét szint esetében megfelelõ ala-
pokat adtak a tanárok számára az új vizsga értékelési eljárásaihoz, illetve a vizsgára történõ felké-
szítéshez.

A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy a mintában szereplõ iskolák tanárai milyen arányban végez-
ték el a továbbképzést a legfontosabb közismereti vizsgatárgyakból (4. táblázat).

A táblázatból jól látható, hogy az egyes iskolákban átlagosan a kötelezõ tantárgyakat tanító taná-
rok több mint fele részt vett a továbbképzésen, míg a többi megkérdezett választható tárgy eseté-
ben ez az arány 40% körüli. Az is megállapítható – átlagos munkaközösségi létszámokat feltéte-
lezve –, hogy a kötelezõ tárgyak esetében 10% körül van azoknak az iskoláknak az aránya, ahol egy
tanár sem végezte el a képzést. Ugyanakkor, ha azoknak az iskoláknak az arányát nézzük, ahol egy-
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egy tárgyból minden tanár részt vett a képzésen, az egyes tantárgyak közötti különbségek lényege-
sen kisebbek, és nem tapasztalható különbség a kötelezõ és választható tantárgyak között. Ha a vá-
lasztható tantárgyak esetében almintának tekintjük azokat az iskolákat, amelyekben volt érettségi az
adott tantárgyból 2005-ben, akkor azt tapasztaljuk, hogy a képzésen részt vevõ tanárok átlagos
aránya gyakorlatilag megegyezik a kötelezõ tantárgyakéival (50% körül mozog).

A 10. és 11. ábra egy kötelezõ és egy választható tantárgy esetében a képzésen részt vevõ tanárok
arányának százalékos eloszlását mutatja. (A többi vizsgatárgyra vonatkozó adatokat a 2. melléklet
tartalmazza.)

34 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA HATÁSA

10. ábra. A képzésen részt vevõ tanárok százalékos aránya magyar nyelv és irodalomból

(N = 295)

Azon iskolák aránya, Azon iskolák aránya,
Vizsgatárgy Átlag* ahol a képzett tanárok ahol a képzett tanárok

száma 0 aránya 100%

Magyar 56,2 7,8 17,3

Történelem 59,4 9,2 23,9

Matematika 56,3 7,1 16,9

Angol 52,6 11,0 15,4

Német 53,0 12,6 18,4

Fizika 41,0 28,8 16,5

Biológia 49,4 31,6 31,3

Kémia 37,7 40,7 22,9

Földrajz 39,6 41,5 21,4

Informatika 41,2 24,2 14,8

4. táblázat. A vizsgáztatói továbbképzésen részt vevõ tanárok aránya (%)

* A táblázatban a jobb összehasonlíthatóság érdekében használtunk százalékos adatokat. Ugyanakkor ezek mögött na-
gyon különbözõ tanárlétszámok lehetnek. Például, ha egy adott vizsgatárgyból egyetlen tanár van, és õ elvégezte a kép-
zést, akkor ez 100%-ot, míg ha egy ötfõs munkaközösség esetén egy fõ végezte el, ez 20%-os arányt jelent.
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A továbbképzések nemcsak a vizsgáztatásra készítettek fel, hanem a tanítás során hasznosítható
ismereteket is adtak. A 12. és a 13. ábra a továbbképzések hasznosulását mutatja az osztálytermi
munkában és a vizsgáztatásban.

A 12. ábrán jól látható, hogy az igazgatók véleménye alapján már az osztálytermi munkában is
a legtöbb területen 90% fölötti azoknak az iskoláknak a száma, amelyekben a tanárok alkalmazták
a továbbképzéseken hallottakat. A továbbképzések egyik fontos területe volt a vizsgakövetelmények
megismertetése, amelynek hatása láthatóan megjelenik a tanítási tartalmakban. A válaszokból az is
kiderül, hogy az írásbeli és a szóbeli feladatok kiválasztásában, illetve az értékelés módjában is
szinte minden válaszoló iskola figyelembe vette a továbbképzésen hallottakat. Ez nyilvánvalóan azt
jelenti, hogy már a tanítás során hangsúlyosabban jelennek meg azok a tanítási tartalmak, amelyek
a vizsgakövetelményekben is fontos szerepet töltenek be, illetve azok a feladattípusok és értékelési
eljárások, amelyekkel a tanulók a vizsga során találkozhatnak.
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11. ábra. A képzésen részt vevõ tanárok százalékos aránya fizikából (N = 267)

12. ábra. A továbbképzések hasznosulása az osztálytermi munkában (%)
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Azok a területek, amelyeken kisebb arányban érvényesült a továbbképzések hatása, nevezetesen a
tanulásszervezés fajtái, a tanítási módszerek, illetve a szintek közötti differenciálás, a legtöbb vizs-
gatárgyból csak közvetve tudtak megjelenni a továbbképzéseken. Meggondolandó, nem kellene-e
módszertani továbbképzéseknek is követniük a vizsgáztatói képzéseket, hiszen ahol nem történt
módszertani elmozdulás, ott további segítség nélkül nagy valószínûséggel nem is fog bekövetkezni.

Ezt támasztják alá az igazgatók válaszai arra a kérdésre, hogy milyen jellegû továbbképzéseket
tartanának szükségesnek. A válaszadók közel harmada valamilyen módszertani továbbképzést jelölt
meg, többségük általánosságban, de elõfordultak konkrét igények is. Ilyenek voltak például:
• az új követelményekhez alkalmazkodó tananyagfejlesztés;
• a kompetenciák fejlesztésének módszerei, például a problémamegoldó, képességfejlesztõ tech-

nikák módszereinek elsajátítása;
• értékelési és mérési módszerek;
• a projektmódszer és a kooperatív módszerek elsajátítása;
• új típusú feladatok feldolgozása, feladatlapok összeállításának módszerei;
• a megfelelõ eszközök kiválasztása a tanítás hatékonyságának növelése érdekében;
• a digitális taneszközök, az interaktív, multimédiás segédeszközök széles körû felhasználásának

megismerése;
• mentálhigiénés problémák, konfliktusok kezelése.
Az eddig felsoroltak számához képest lényegesen kevesebben fogalmaztak meg egyéb továbbkép-
zési igényeket. Az egyik ilyen terület a jogi környezet, illetve változásainak megismerése, követése.
A másik csoport továbbra is a vizsgáztatásra, jellemzõen a szóbelire történõ felkészítést igényli.
Egyes igazgatók itt jegyezték meg, hogy szükségesnek tartják a még nem felkészített kollégák, kü-
lönösen az újak (frissen végzettek) részvételét ezen a képzésen. Néhányan fontosnak tartják a kol-
légák közötti folyamatos tapasztalatcserét is.

Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy a vizsgáztatói továbbképzések elsõdleges célja a vizs-
gáztatásra történõ felkészítés volt. A 13. ábra azt bizonyítja, hogy az iskolák csaknem 100%-a mind
az írásbeli, mind a szóbeli vizsgák során hasznosította a képzésen elsajátítottakat.

36 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA HATÁSA

13. ábra. A továbbképzések hasznosulása a vizsgáztatásban
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Feltehetõen az iskolák egy részében nem volt felüljavítási kérelem, ennek következtében alacsony a
hasznosulási arány.

A kérdés nem terjedt ki arra, hogy a hasznosulás milyen mértékben jellemzi az egyes iskolák
egészét: általánosan jellemzõ, esetleg csak néhány munkaközösségre vagy tanárra igaz.

A hatást tekintve nagyon fontos tényezõ, hogy az iskolaigazgatók szerint tapasztalható-e kü-
lönbség a képzésen részt vevõ és nem részt vevõ tanárok között, s ha igen, az miben ragadható
meg. Az iskolaigazgatók nem egészen 14%-a nyilatkozott úgy, hogy a középszintû szóbeli érettsé-
gi vizsgák során jelentõs különbséget tapasztalt a vizsgáztatói képzésen részt vevõ, illetve nem
részt vevõ kollégák között. Ugyanakkor, ha ezt a választ összevetjük a részletesen kifejtett tapasz-
talataikkal, a kép sokkal árnyaltabbá válik. Az igazgatók egy része – akik láttak különbséget a két
csoport között – szövegesen is megfogalmazta az észrevételeit.
• A továbbképzésben részesülõk felkészültebbek voltak módszertanilag, az értékelés terén és az

adminisztrációban is.
• Aki a tanfolyamot elvégezte, pontosan tudta a feladatát: könnyebben állította össze a tételsort,

az értékelése szakszerû és gyors volt, az értékelõlapot jól használta.
• A továbbképzés magabiztosabb, céltudatosabb, rutinosabb, határozottabb, gyorsabb, dinami-

kusabb vizsgáztatást eredményezett.
• A továbbképzésben részesülõ tanárok teljes mértékben engedték tanítványaiknak gondolataik

kifejtését, önálló feleletekre késztették a vizsgázókat, célirányosabban kérdeztek. Néhány kollé-
ga, aki nem részesült képzésben, nehezen állta meg, hogy ne szóljon bele a feleletbe, és nehe-
zen fogadta el, hogy az értékelési útmutató alapján kell a szóbeli feleletet értékelnie.

• A vizsgáztatói továbbképzést elvégzõ kollégák a továbbképzésen szerzett tapasztalataikat alkal-
mazták, számukra nem okozott nehézséget az értékelés, határozottabban tudták használni a
pontozási útmutatót, jobban észrevették a különbséget az egyes feleletek között. Nálunk min-
den tantárgy esetében két fõ pontozott, egyikük minden esetben részt vett a továbbképzésen.

• A kollégák objektívebben tudják értékelni a feleleteket, jobban érvényesülnek a vizsgázó érdekei.
• A továbbképzésben részesülõ kollégák jogszabályi ismerete sokkal alaposabb volt.
Az igazgatók egy része feltehetõen azért nem tudott különbséget tenni, mert minden vizsgáztató
tanár elvégezte a továbbképzést. Volt, aki megjegyezte, hogy kollégái úgy vélekedtek, nem is lettek
volna alkalmasak ennek a feladatnak az elvégzésére a továbbképzés nélkül. Egy másik igazgató
szerint a szóbeli tételek összeállítása a továbbképzéseken szerzett ismeretek és gyakorlat nélkül
igen nehéz.

Az igazgatók másik csoportja azt jelezte, hogy iskolájukban szervezett továbbképzést tartottak
a tapasztalatok átadására, vagyis a kollégák iskolán belül továbbképezték egymást. A kollégák a
szakmai munkaközösségekben megbeszélték a szóbeli vizsgáztatás módszereit, együtt készültek fel
a vizsgáztatásra.

AZ ÚJ ÉRETTSÉGI HATÁSA AZ ELSÕ VIZSGA UTÁN

Azt, hogy az iskolák megfelelõen felkészültek-e az új érettségire, sok más tényezõ mellett annak
alapján is megítélhetjük, hogy a végrehajtott változtatásokon kívül szükségesnek tartanak-e újabb
változtatásokat. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ha az iskolák az új érettségi
tapasztalatainak hatására is terveznek változtatásokat, az nem feltétlenül a felkészülési idõszak
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rossz kihasználását, hanem a tapasztalatok visszacsatolását, a bevált eljárások hasznosítását is je-
lentheti (14. ábra).15

A vizsga elõtti és a vizsga utáni helyzet feltárása azért lehet tanulságos, mert a felkészítés és a
felkészülés érdekében hozott változások összehasonlításából következtetések vonhatók le a vizsga
hatásáról, annak iskolai interpretációjáról. Az „elõtt és után” összevetése jelzi az iskola adaptációs
potenciálját is. A jobb összehasonlíthatóság kedvéért a 8. ábra és a 14. ábra adatait közös grafi-
konon ábrázoltuk (15. ábra).

A 15. ábrán jól látható, hogy az elsõ új érettségi vizsga lezajlása után tervezett változások min-
den területen jóval kisebb arányúak a már lezajlott változtatásoknál. Szembeötlõ ugyanakkor, hogy
a csökkenés mértéke az egyes területeken nagyon különbözõ, és a sorrend is átrendezõdött.

A vizsgált területek egy csoportjában (pedagógiai program, helyi tanterv, tanulócsoportok meg-
szervezése, a tanítás tartalma) a további változtatást tervezõ iskolák aránya a változtatást már ko-
rábban is megvalósító iskolák kb. harmadát teszi ki. Más területeken ez az arány 50% körüli (tanesz-
közök kiválasztási szempontjai, osztálytermi tanítási módszerek, osztálytermi szintû értékelés).
Egyik csoportba sem sorolható az együttmûködés más iskolákkal, amely ugyan mindkét esetben a
legkisebb arányban érintette az iskolákat, a csökkenés mértéke mindössze 30% körüli. Az elsõ vizs-
ga után tervezett változtatásokban – ellentétben a vizsga elõtti változtatásokkal – a településtípus-
nak nincs szignifikáns szerepe.

Elsõ ránézésre azt hihetnénk, hogy majd minden területen az iskolák 80-90%-a, ha nem is az
új érettségi bevezetése elõtt, de végrehajtotta, vagy annak hatására tervezte a szükségesnek ítélt
változtatásokat. Ha azonban a 16. ábra segítségével az elõzõekhez képest részletesebb bontásban
összevetjük a vizsga elõtti és az utána tervezett változtatásokat, már nem ennyire kedvezõ a kép.
A legfontosabb területeken (pedagógiai program, helyi tanterv, a tanítás tartalma, tanítási módsze-
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14. ábra. Változtatások tervezése az új érettségi bevezetése után

15 A 14. ábra is szempontonként tartalmazza azoknak a kérdõíveknek az adatait, amelyekben az adott területre érvényes
választ adtak. (Ebbõl következõen területenként más az elemszám, a területek sorrendjében: 298; 298; 305; 293; 292;
297; 286; 290; 280.)
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rek, értékelés) 22–45% között van azoknak az iskoláknak az aránya, amelyek – legalábbis az igaz-
gató válaszai alapján – sem a felkészülés folyamatában, sem a vizsga hatására nem változtattak és
nem is terveznek változtatásokat.16
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15. ábra. Változtatások a vizsga bevezetése elõtt és után

16. ábra. A vizsga elõtt és utána változtató iskolák aránya

16 A 16. ábra szempontonként tartalmazza azoknak a kérdõíveknek az adatait, amelyekben az adott területre a vizsga elõt-
ti és utáni változtatásokra is érvényes választ adtak. (Ebbõl következõen területenként más az elemszám, a területek sor-
rendjében: 296; 297; 305; 292; 291; 295; 278; 275; 267.)
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40 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA HATÁSA

Érdemes megvizsgálni az egymással szorosan összefüggõ területek adatait, hiszen a tanítás tar-
talmi változásainak meg kell jelennie a helyi tantervben, amely a pedagógiai program részét képezi.
Ha ezt megtesszük, látjuk, hogy az iskoláknak „csak” 21%-a nem változtatott a tanítás tartalmán,
ugyanakkor 35%-nyi az olyan iskola, amelyiknek nem változott a helyi tanterve. Tehát biztosan van-
nak olyan iskolák – az adatok alapján 16,7%17 – amelyekben a tartalmi változások megjelennek
ugyan a gyakorlatban, de nem épülnek be a helyi tantervbe.

A taneszközök kiválasztási szempontjain az iskolák több mint 60%-a változtatott az érettségi
vizsga elõtt. Ez az a terület, ahol a vizsga elõtt és után is változtató iskolák aránya a legmagasabb.
Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy az új érettségi bevezetése után megnõtt azoknak a
taneszközöknek (tankönyvek, feladatgyûjtemények stb.) a száma, amelyek már az új érettségi kö-
vetelményei alapján készültek, így lehetõség nyílt arra, hogy a tankönyvek egy részét lecseréljék az
iskolák.

Összességében az új érettségi által kiváltott hatás igen nagyarányú, ugyanakkor némileg kisebb,
mint az elsõdleges adatok alapján látszik. Ezt igazolja az is, hogy a 311 válaszadó iskola közül 26
intézmény (8,4%) egyik területen sem változtatott a vizsga elõtt, és a jövõben sem szándékozik ezt
tenni. Az okokat keresve két jól elkülöníthetõ csoportot különböztethetünk meg. Feltételezzük,
hogy az iskolák egyik csoportja azért nem tartja szükségesnek a változtatást, mert megítélésük
szerint eddigi gyakorlatuk megfelel az új érettségi elvárásainak, amit az elsõ eredmények igazoltak
is. A másik csoportba tartozó iskolák alapvetõen olyan tanulókat készítenek fel az érettségire, akik
számára – akár ténylegesen, akár csak az iskola megítélése szerint – a minimumszint elérése a maxi-
mális cél, ez az oka annak, hogy nem kívántak változtatni. Feltételezéseink ellenõrzésére – a rendel-
kezésünkre álló adatokból – az iskolák érettségi eredményeit használhatjuk, ezeket viszonyíthatjuk
a mintában szereplõ iskolák összátlagához (3,67). A 26 nem változtató iskola közül mindössze
négynek az eredménye átlag feletti, sõt 4,12–4,56 között mozog. Ez a négy iskola tartozhat az
elsõ csoportba. Érdemes megjegyezni, hogy mind a négy intézmény gimnázium, ugyanakkor a 26
iskola között rajtuk kívül csak egy gimnázium van. Az összes többi iskola eredménye egy külföldi
alapítványi iskola kivételével átlag alatti, sõt többségük erõsen az átlag alatt van, közülük nyolc isko-
la érettségi eredménye a 3,0-t sem éri el. Ezek az iskolák tartozhatnak a második csoportba. Ter-
mészetesen a lehetséges összefüggéseket érdemes tovább vizsgálni.

ÖSSZEFÜGGÉSEK A MEGVALÓSULT
ÉS A TERVEZETT VÁLTOZTATÁSOK, VALAMINT
AZ ÚJ ÉRETTSÉGI EGYÉB TÉNYEZÕI KÖZÖTT

Az új érettségi hatását leginkább a megvalósult és a tervezett változtatások további elemzésével
tudjuk tetten érni. A hatásmechanizmus alaposabb megértése érdekében érdemes megvizsgálni a
változtatások összefüggéseit más tényezõkkel is.18

17 Vannak olyan iskolák is, amelyek a helyi tanterven változtattak ugyan, de a tanítás tartalmán nem.
18 A címben megfogalmazott összefüggések feltárására a változások egyes területeire vonatkozó válaszok alapján kapott
bináris (igen, nem) változók korrelációját számítottuk ki a kérdõív azon változóival, amelyek eleget tesznek az ordinalitás
(sorba rendezhetõség) kritériumának. Minthogy a legtöbb változó nem metrikus, korrelációs mutatóként a Spearman-féle
rangkorrelációt használtuk. A kérdõív ordinalitásnak eleget tevõ tételei mellett a számításokba bevontunk néhány származ-
tatott mutatót is, melyek az összefüggéseket idõnként markánsabb formában mutatták, mint az egyedi tételek. Ezeket a
képzett változókat a 3. melléklet tartalmazza (VARGHA 2006). Szignifikánsnak a továbbiakban az 1%-os vagy annál erõsebb
szignifikáns összefüggéseket tekintjük. Ha ettõl eltérõen az 5%-os szignifikanciaszintet is megemlítjük, azt külön jelezzük.
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Leginkább arra voltunk kíváncsiak, összefüggnek-e a változások különbözõ színtereivel a követ-
kezõ területek: az egyes vizsgatárgyakból szervezett középszintû, emelt szintû, illetve összevont
felkészítõ csoportok, azok száma; együttmûködés az azonos, illetve a különbözõ szakos tanárok
között; a továbbképzéseken tanultak hasznosítása a felkészítés során és a vizsgáztatásban; a fel-
adatsorok megítélése; az elsõ új érettségi vizsgán elért eredmények megítélése; a felkészülés és a
vizsgáztatás során felmerülõ problémák súlyossága. Elõször a már megtörtént változások színterei-
vel való összefüggéseket elemezzük. Az elemzésben elsõsorban azokat a tényezõket vizsgáljuk,
amelyek több színtérrel mutatnak szoros összefüggést. Ebbõl a szempontból három tényezõ emel-
hetõ ki: az emelt szintû csoportok száma; együttmûködés az azonos szakos tanárok között; együtt-
mûködés a különbözõ szakos tanárok között.

A különbözõ vizsgatárgyakból szervezett emelt szintû csoportok összesített száma szignifikán-
san összefügg azzal, hogy történtek-e változtatások a fent említett színtereken (a pedagógiai prog-
ram és az értékelési módszerek megváltozásával csak alacsonyabb szintû a szignifikancia). Mindez
várható volt, hiszen az emelt szintû csoportok szervezéséhez szükséges feltételek megteremtése
sok területen lényegi változtatásokat igényelt. Az egyes vizsgatárgyak természetesen különböznek
ebbõl a szempontból is. A vizsgálatba bevont tárgyak közül a történelem, a fizika, az angol nyelv
és a német nyelv esetében jellemzõen szoros a kapcsolat a változási színterek legtöbbjével.

A történelem esetében az emelt szintû vizsgacsoportok szervezésével szükségszerûen együtt
járt a változtatások sokasága. Ez magyarázható azzal, hogy történelembõl eddig nem volt közös
érettségi-felvételi vizsga, valamint megjelent az írásbeli vizsgarész, amely nagyrészt új típusú
vizsgafeladatokat jelent.

A fizika érettségi vizsga egyik legnagyobb újdonsága a szóbeli vizsgán elvégzendõ mérés, amely
mind a felkészítési módszerekben, mind az értékelési eljárásban gyökeresen új kompetenciákat
kíván a felkészítõ és vizsgáztató pedagógustól és a vizsgázótól egyaránt. Mindez, valamint az írás-
beli vizsgarészben megjelenõ új feladattípusok a tanítás tartalmának újragondolását is igényelték. Itt
érdemes megjegyezni, hogy a középszintû csoportok szervezését összevetve a változtatások lété-
vel, a vizsgált tárgyak közül szinte egyedülállóan a fizika középszintû csoportok szervezése mutat
több változási színtéren is szignifikáns (igaz, hogy alacsonyabb szintû) összefüggést azzal, hogy
történt-e abban változtatás.

Az angol nyelv és a német nyelv esetében elmondhatjuk, hogy a vizsga egésze megújult. A ko-
rábbi fordításcentrikus vizsgát felváltotta a kompetenciákat (képességeket) mérõ, a nyelvvizsgákhoz
hasonló korszerû vizsga. Elsõ látásra talán meglepõ, hogy éppen e tárgyak esetében a módszerek
és az értékelési eljárások változása nincs szoros összefüggésben az emelt szintû csoportok szervezé-
sével. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük az idegennyelv-szakos pedagógusok véleményét, misze-
rint eddig egy korszerû nyelvoktatást egy korszerûtlen vizsga zárt, a kapott eredmények már kevés-
bé váratlanok, hiszen valószínû, hogy sok helyen ezek a változások már korábban megtörténtek.

Az azonos szakos tanárok együttmûködése – nem meglepõ módon szinte minden színtéren
szignifikánsan összefügg azzal, hogy történt-e változtatás, bár többségükkel csak az alacsonyabb
szignifikanciaszint mutatható ki. Csupán két olyan területet találtunk, amellyel az összefüggés nem
szignifikáns: a helyi tantervek és a más iskolákkal történõ együttmûködés változása. Míg az utób-
bi természeténél fogva várható volt, hiszen akár negatív összefüggés is lehetne e két terület kö-
zött, addig az elsõ némi meglepetést okozott, hiszen feltételezhetjük, hogy a helyi tantervek tan-
tárgyi változásait munkaközösségi szinten, vagyis szoros együttmûködésben kellett volna/kellene
kidolgozni.

A különbözõ szakos tanárok közötti együttmûködés hasonló összefüggéseket mutat az egyes
színterek változásaival, sõt három esetben még erõsebben szignifikáns a kapcsolat: a tanítási tartal-
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42 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA HATÁSA

mak, a tanítási módszerek és az értékelési eljárások változásaival. Úgy gondoljuk, hogy a különbözõ
szakos tanárok közötti olyan típusú együttmûködések, mint amilyeneket a fent említett területe-
ken tapasztalhattunk, igen kívánatosak, és az utóbbi évek oktatáspolitikai törekvéseivel is egybe-
csengnek.

Az elõzõekben kiemelt három tényezõn kívül szoros összefüggést találtunk a problémák súlyos-
ságának megítélése19 és a tanulócsoportok szervezésében, illetve a taneszközök kiválasztásában
bekövetkezett változások között, ami nem meglepõ.

Külön megvizsgáltuk, hogyan függ össze a vizsgáztatói továbbképzéseken tanultak hasznosítása
az osztálytermi munkában és az érettségi vizsga során azzal, hogy történt-e változás az egyes szín-
tereken. Ezt egyrészt a továbbképzések hasznosulásának fontossága, másrészt az indokolja, hogy
az eddig vizsgáltaknál összetettebb területrõl van szó (5. táblázat).

Ellentétben az eddig vizsgált területekkel, az 5. táblázatban összefoglalt adatok értelmezése nem
könnyû, mivel azok rendkívül heterogén képet mutatnak. Az, hogy a továbbképzést tudták-e hasz-
nosítani a tanítási módszerek alkalmazása terén, két terület kivételével az összes esetben legalább
5%-os szinten szignifikáns összefüggést mutat azzal, hogy történt-e változtatás az adott területen.
Hasonlót láthatunk a tanulásszervezés esetében is. A szoros összefüggések viszonylag kis számá-
nak egyik magyarázata az lehet, hogy a legtöbb iskolában a változtatások idõben feltehetõleg
megelõzték a továbbképzéseket.

Ha a továbbképzések hasznosítását vizsgáljuk a vizsgáztatás egyes területein, akkor a bekövet-
kezett változásokkal való összefüggés még gyengébb, egyáltalán nem találtunk erõsen szignifikáns
összefüggést. Ez lényegileg azt jelenti, hogy e két terület között – az egyes színtereken bekövet-
kezett változások, illetve a továbbképzések vizsgáztatói hasznosítása – nem mutatható ki összefüg-
gés. Feltevésünk szerint ennek legvalószínûbb oka, hogy a vizsgáztatást törvényesen és szaksze-
rûen végezték, akár voltak változtatások az iskolában, akár nem.

19 Például a vizsga megszervezése, adminisztráció, értékelési eljárások változása. A részletesebb elemzést lásd késõbb.

Pedagógiai Helyi
Tanuló- Együttmû- Tan-

A tanítás Mód- Érté-
K7SZUM•

program tanterv
csoportok ködés más eszközök

tartalma szerek kelés
szervezése iskolával kiválasztása

Tanítási
módszerek ,255** ,204** 0,102 ,168** 0,035 ,231** ,135* ,143* ,238**

Értékelési
módszerek 0,043 –0,012 0 0,07 0,009 –0,034 –0,046 –0,1 ,134*

Differenciálás 0,083 0,062 0,049 ,121* 0,016 –0,015 –0,001 –0,016 0,073

Írásbeli dolgozat
tárgya, jellege 0,044 0,028 0,081 0,074 0,053 0,023 –0,009 –0,085 –0,038

Szóbeli felelet
tárgya, jellege 0,044 –0,006 0,045 0,036 0,069 0,029 –0,029 –0,11 0,005

Tanulás-
szervezés ,177** ,199** 0,072 ,157* –0,049 ,155* 0,076 ,139* ,164**

5. táblázat. Az egyes témakörökben bekövetkezett változások összefüggése a tanártovábbképzés

hasznosításával az egyes területeken (Spearman-féle rangkorreláció)

• = „K7SZUM”: hány területen jelentett változást az új érettségi vizsga tartalmi és szervezeti jellemzõinek érvényesülé-
se, lásd 3. melléklet.

* = 5%-os szignifikanciaszint; ** = 1%-os szignifikanciaszint

Változók

Területek
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Hasonló módon megvizsgáltuk a tervezett változásokkal való összefüggéseket is. E téren megál-
lapítható, hogy lényegesen kevesebb szignifikáns kapcsolat mutatható ki, mint a megtörtént változ-
tatások esetében. Ez azért sem váratlan, mert a tervezett változtatások aránya minden területen
sokkal kisebb (lásd 15. ábra), mint a már megtörténteké. Lényegében továbbra is a különbözõ sza-
kos tanárok együttmûködése mutat szorosabb vagy kevésbé szoros összefüggést azzal, hogy ter-
veznek-e változtatást az egyes területeken. Egyetlen kivétel ez alól a pedagógiai programban ter-
vezett változtatás, amely nem mutat ilyen összefüggést.

Érdemes megnézni még, hogy a már bekövetkezett változtatások mértéke (hány színtéren történt
változtatás) hogyan függ össze azzal, hogy az egyes színtereken terveznek-e változtatásokat vagy
sem, illetve fordítva, a tervezett változtatások mértéke hogyan függ össze azzal, hogy történtek-e
azok az egyes színtereken. Azt a kissé meglepõ eredményt találtuk, hogy többnyire szoros pozitív
összefüggés van mindkét esetben (6. táblázat).

A 6. táblázat azt mutatja, hogy a színterek többségében a vizsga elõtt változtató iskolák a vizsga
után is nagyobb arányban tervezik a további változtatásokat, míg a vizsga elõtt kisebb mértékben
változtató iskolák a vizsga után sem érzik a nagyobb mértékû változtatás szükségességét. Jól szem-
léltethetõ ez az összefüggés, ha összehasonlítjuk azoknak az iskoláknak az arányát, amelyek a vizs-
ga elõtt és után azonosan döntöttek (azaz vagy változtattak és tervezték is a változtatást, vagy nem
változtattak és nem is terveztek változtatást) azokéval, amelyek a vizsga elõtt és után különbözõ
álláspontot képviseltek a változtatással kapcsolatban (azaz a vizsga elõtt változtattak, de a vizsga
után nem terveztek változtatást, vagy a vizsga elõtt nem változtattak, de utána terveztek).

A 7. táblázatból látható, hogy a legtöbb színtér esetében az azonos döntést hozó iskolák van-
nak enyhe többségben.

Tudjuk, hogy 8,4% azoknak az iskoláknak az aránya, amelyek egyik színtéren sem változtattak sem
a vizsga elõtt, sem utána. A 17. ábrából 20 leolvasható, hogy az egyes színtereken külön-külön mek-
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6. táblázat. A megtörtént változások színtereinek összefüggése a tervezett, illetve

a megtörtént változtatások mértékével

Peda-
Tanuló- Együtt- Tanesz-

Változók K17 K7
gógiai

Helyi csoportok mûködés közök A tanítás Mód- Érté-
SZUM SZUM

program
tanterv szerve- más kiválasz- tartalma szerek kelés

zése iskolával tása

K17SZUM 1 ,348** ,137* ,196** ,207** ,109 ,278** ,280** ,248** ,320**

K7 SZUM ,348** 1 ,206** ,172** ,268** ,082 ,122* ,151** ,220** ,229**

A döntés Pedagógiai Helyi
Tanuló- Együtt- Tan-

A tanítás
jellege program tanterv

csoportok mûködés eszközök
tartalma

Módszerek Értékelés
szervezése más iskolával kiválasztása

Azonos 49,0 48,8 55,4 65,4 54,0 42,4 58,6 60,4

Különbözõ 51,0 51,2 44,6 34,6 46,0 57,6 41,4 39,6

7. táblázat. Az azonos és a különbözõ döntést hozó iskolák arányának összehasonlítása (%)

20 A 17. ábra szempontonként tartalmazza azoknak a kérdõíveknek az adatait, amelyekben az adott területre a vizsga elõt-
ti és utáni változtatásokra is érvényes választ adtak. (Ebbõl következõen területenként más az elemszám, a területek sor-
rendjében: 296; 297; 305; 292; 291; 295; 278; 275; 267.)
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kora ez az arány. Legmeglepõbb számunkra az értékelési eljárásokban nem változtató iskolák magas
aránya. Bár a korábbiakból megállapítható, hogy a vizsgáztatás során alkalmazták az új eljárásokat,
úgy tûnik, a tanítási gyakorlatban még nem érzik ezek használatának szükségességét. Természete-
sen az osztálytermi munkában az értékelési eljárások mindig sokszínûbbek, mint a vizsgáztatásban.
A fentiek szerint a vizsgának erõs szabályozó ereje van a tanítási tartalmakban, hiszen az iskolák
majd 80%-a változtatott, vagy tervezte a változtatást.

A VIZSGA ÉS A VIZSGÁZTATÁS

Vélemények a vizsgáról

A kérdõív egy része az igazgatók véleményét tudakolta a megvalósult vizsgáról tartalmi és szer-
vezési szempontból egyaránt.

Az írásbeli feladatsorok szaktanári megítélése az igazgatók véleménye szerint nagyon eltérõ és
két jellemzõ csoportra bontható. Az igazgatók egy része könnyûnek, helyenként elfogadhatatlanul
könnyûnek minõsíti a vizsgákat, egyesek szerint felkészülés nélkül is legalább közepes eredményt
lehet elérni bizonyos tárgyakból. Ez a csoport esetenként konkrétan is leírja, hogy például magyar-
ból nem lenne szükség szövegértési feladatokra, vagy a matematikafeladatok általános iskolai tudás-
sal is megoldhatók. A válaszolók másik, jól körülhatárolható csoportja úgy érzi, nehezen teljesíthetõ
az új érettségi. Ennek okát különösen a tanulók megfelelõ szövegértési kompetenciájának hiányában
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17. ábra. Az iskolák változtatási hajlandósága a vizsga elõtt és után
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(nem csak a magyar nyelv és irodalomból) és a gondolkodtató, szintézist igénylõ feladatok nagyobb
számában látja.

Esetenként panaszkodnak a technikai nehézségekre, például a színes ábrák, a megfelelõ hang-
minõségû kazetták hiányára. Néhányan konkrét vizsgatárgyakkal vagy feladatokkal kapcsolatban
tesznek megjegyzéseket. A válaszolók tekintélyes része sok pozitív észrevételt fogalmazott meg az
új vizsgáról általában és/vagy az egyes vizsgatárgyakkal kapcsolatban. Jellemzõ például az a véle-
mény, hogy érdekesebbek, változatosabbak, motiválóbbak lettek a feladatok. Idézünk egy olyan vé-
leményt, amelynek részletei más válaszokban is megjelennek.

„Alapvetõen hasznosnak és jónak tartom a feladatokat, mert nem feltétlenül a nagy tény-
anyagismeretre építenek, a források, ábrák és egyéb segédanyagok lehetõvé teszik, hogy a
tantervi követelményeket jól elsajátító diákok kreatív módon, a problémamegoldó képessé-
gükre támaszkodva válaszolni tudjanak a kérdésekre. Voltak változatos, szórakoztató felada-
tok, amelyeket bizonyos segédeszközök segítségével könnyebben megoldhattak még az
egyébként nem túlságosan szorgalmas diákok is. Voltak azonban banális, túlságosan leegy-
szerûsített feladatok is, és olyanok, amelyek rendkívül szubjektívek, például az ábrák nem
voltak jól értelmezhetõek, vagy a szemléltetõszövegek nem voltak egyértelmûek.”

Az új érettségi vizsga írásbeli javítási-értékelési útmutatói is alapvetõen megváltoztak. Nem meg-
lepõ tehát, hogy az elsõ vizsgaidõszak után az igazgatók 23%-a szerint volt olyan középszintû
útmutató,21 amelynek használata nehézségeket okozott. E vizsgatárgyak megnevezésére azonban
csak öten vállalkoztak. Valószínûleg azért, mert nem az útmutatók egészével, hanem csak egyes
feladatok értékelésével volt problémájuk. A válaszadók közel 80%-a szerint volt olyan útmutató,
amelyet könnyen és jól tudtak használni. A 8. táblázat bemutatja, hogy az egyes tárgyak javítási-
értékelési útmutatóját a megkérdezett igazgatók hány százaléka nevezte meg pozitív példaként.
100%-nak minden tárgy esetében azoknak az iskoláknak a számát tekintettük, amelyekben az adott
vizsgatárgyból volt középszintû vizsga.

A középszintû szóbeli tételsorok összeállítása az iskola feladata. Az igazgatók 36%-a úgy nyilatko-
zott, hogy voltak olyan vizsgatárgyak, amelyek tételsorainak összeállítása nem volt egyszerû feladat.
A 9. táblázat azt mutatja, hogy az egyes tárgyak tételsorának összeállítása milyen mértékben oko-
zott nehézséget.

Maga a szóbeli vizsgáztatás az igazgatók 18%-a szerint okozott nehézséget általában vagy
valamely tárgyakból. A 10. táblázatban látható, hogy a problémák jelzése milyen arányú az egyes
tárgyakból.
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21 Az emelt szintû dolgozatok javítása nem az iskolákban történik.

Magyar
nyelv és

Törté- Mate- Angol Német
Fizika Biológia Kémia Földrajz Informatika

irodalom
nelem matika nyelv nyelv

47 51 73 49 50 46 44 43 49 45

8. táblázat. Az egyes vizsgatárgyak középszintû javítási-értékelési útmutatóját jónak ítélõ

igazgatók aránya (%)
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A tételsorok összeállításában a válaszok szerint a legnagyobb nehézséget szinte minden vizsga-
tárgyból az újszerûség, a tanárok tapasztalatlansága okozta. Mivel gyakorlatilag nem használhatták
régi tételsoraikat, az elkészítés összehasonlíthatatlanul idõigényesebb volt a megszokottnál különö-
sen azokból a tárgyakból, ahol az egyes tételek mellé jól funkcionáló forrásanyagot, képet, egyéb
mellékletet is kellett tenni. Ennek megfelelõen e vizsgatárgyak esetében a tanárok hiányolták a mun-
kájukat megkönnyítõ segédanyagokat. Itt kell utalnunk arra a korábbi adatra (6. ábra), mely szerint
a felkészüléshez rendelkezésre álló források közül Az érettségirõl tanároknak 2005 elektronikus
kézikönyvek használata nagyon alacsony arányú volt, mindössze a válaszolók 30-40%-a jelölte meg
forrásnak. Pedig ezek sokat segíthettek volna a szóbeli tételsorok összeállításában. Az egyes tételek
kialakítása során több különbözõ szempontot kellett figyelembe venni (pl. tartalmi arányok,
értékelési szempontok), ami nagy körültekintést igényelt. Azt is meg kellett oldani, hogy a tétel-
soron belül az egyes tételek azonos nehézségûek legyenek. Néhány vizsgatárgyban nehézséget
okozott az értékelõlapok, az idegen nyelvek esetében a vizsgáztatói példányok összeállítása is.

A tartalmi és formai követelmények változásán túl a tételek technikai elõállítása is komoly feladat
elé állította a tanárok és az iskolák nagy részét. Ez egyrészt a tételek összetettségébõl (szöveg-
szerkesztés, szkennelés, képek, források beillesztése stb.), másrészt a terjedelem növekedésébõl
adódott, ami a fénymásolási költségekben mutatkozott meg.

Érdemes megvizsgálni, hogy azokban az iskolákban (38%), ahol problémát okozott a közép-
szintû tételsorok összeállítása, ez hány tantárgyat érintett. Négynél több tárgyat igen kevés iskola
említett (legfeljebb 2%), míg egy tárgy az iskolák 10%-ában, két tárgy az iskolák mintegy 8%-ában,
három tárgy az iskolák 11%-ában és négy tárgy az iskolák 5%-ában okozott nehézséget.

Magával a középszintû szóbeli vizsgáztatással kapcsolatban nem merült fel túl sok probléma.
Néhány igazgató jelezte, hogy nehézséget jelentett a többféle szempontrendszer szerinti értékelés,
illetve a felelet és a szempontok együttes figyelemmel kísérése. Ezt az egyik igazgató így foglalta
össze: „A feleletre való koncentráció és a megoldókulcs együttes alkalmazása nehéz.” Többeknek
kevés volt az idõ az értékelésre. Ahogy a vizsgáztatás egészében, néhányan itt is sokallták az ad-
minisztrációs munkát. Az iskoláknak abban a 18%-ában, ahol a vizsgáztatás problémát okozott, ez
jellemzõen egy (7,4%), illetve két (5,5%) tárgyat érintett.
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Magyar
nyelv és

Törté- Mate- Angol Német
Fizika Biológia Kémia Földrajz Informatika

irodalom
nelem matika nyelv nyelv

7 9 1 9 8 5 4 4 1 3

10. táblázat. A szóbeli vizsgáztatással kapcsolatos nehézségek említésének aránya

az egyes vizsgatárgyakból (%)

Magyar
nyelv és

Törté- Mate- Angol Német
Fizika Biológia Kémia Földrajz Informatika

irodalom
nelem matika** nyelv nyelv

11 23 2 24 20 10 10 5 6 5

9. táblázat. A középszintû szóbeli tételsorok összeállításával kapcsolatos nehézségek említésének

aránya az egyes vizsgatárgyakból* (%)

* Az arányok kiszámításában nem vettük figyelembe, hogy az adott tárgyból volt-e egyáltalán érettségi vizsga az iskolában.
** Matematikából középszinten csak akkor kell szóbeliznie a vizsgázónak, ha nem éri el az írásbelin a 20%-ot, de
legalább 10%-ot elért, ezért nagyon sok helyen nem kellett matematikából szóbeliztetni.
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Fontosnak tartottuk megismerni, hogy az új vizsga – a fentieken túl – milyen technikai és szer-
vezési feladatok elé állította az iskolákat. Az iskolák 83,2%-a megfelelõ számban rendelkezett a
vizsgák lebonyolításához szükséges eszközökkel. Az eszközök beszerzésének nehézségeivel kap-
csolatos kérdésre sokan adtak szöveges választ is. Közülük szinte mindenki valamilyen formában a
pénzhiányra, a források szûkösségére panaszkodott (62 fõ). Legnagyobb gondot a megfelelõ
számú Magyar helyesírási szótár beszerzése okozta, ezt esetenként még nehezítette az a körül-
mény, hogy az érettségit megelõzõ idõszakban helyenként nem lehetett kapni kellõ példányszám-
ban. Sok helyen problémát okozott a megfelelõ számú és minõségû számítógép hiánya, illetve
néhányan jelezték, hogy a vizsgázók biztonságos elkülönítése (például paravánok) újabb többlet-
költséget jelentett. Több iskolában a természettudományi tantárgyak (fizika, biológia, kémia) kísér-
leti eszközei hiányoztak. Sok helyen a térképek, az idegen nyelvi szótárak, valamint a megfelelõ
számú magnetofon beszerzése is okozott gondot. Néhányan a testnevelés érettségi lebonyolításá-
hoz szükséges helyszínek (uszoda, atlétikai pálya) sokféleségére panaszkodtak. Számos költségkí-
mélõ megoldás is született, például eszközök kölcsönkérése könyvtáraktól, más iskoláktól, térképek
helyett multimédiás eszközök használata, informatikából más iskolában zajló vizsgáztatás (pl. álta-
lános iskola), a tanárok által otthonról hozott eszközök használata (magnetofonok), illetve a tanárok
kreativitása a kísérleti eszközök elkészítésében.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az új érettségi vizsga – az igazgatók megítélése szerint –
az iskolák döntõ többségének alapjában véve nem okozott komoly nehézségeket.

Az eredmények megítélése

A kérdõív több kérdése arra vonatkozott, hogyan vélekednek az igazgatók az elsõ új érettségi vizs-
gán elért eredményekrõl. A 311 visszaküldött kérdõív adatai igen érdekes tanulságokkal szolgálnak
a vizsga eredményességének megítélésérõl az elõzetes várakozásokhoz képest. Mibõl is
következtethetett egy iskolaigazgató tanulóinak várható eredményességére? A 2004-es
próbaérettségi – a 2005 nyarán már látható alulteljesítések miatt – nem kelthetett vérmes
reményeket, és éppen ezért nem is adott a 2005-ös eredmények elõrejelzését lehetõvé tevõ hite-
les és megbízható képet. Az írásbeli feladatsorok véglegesítése elõtt és a próbaérettségi ered-
ményeinek nyilvánossá válása közti idõszakban (2004 késõ õszén) maga az oktatási miniszter is
aggodalmát fejezte ki a korábbi vizsgákhoz képest nagyobb arányú bukásoktól félve. A fejlesztõk
ugyanakkor mást is kiolvastak az adatokból és a fejlesztés egész folyamatában szerzett tapaszta-
lataikból (A 2004-es próbaérettségi tapasztalatai, 2005). A közhangulat nem volt túl bíztató, a
tanárok, a tanulók és a szülõk egyaránt tartottak (szorongtak, aggódtak) a változásoktól, ahogyan
azt az Új vizsga – új tudás? címû 2005. õszi OKI-konferencián Halász Gábor elõadása az inter-
netrõl idézett példákkal szemléletesen bemutatta (HALÁSZ 2006).

Visszatérve az igazgatók válaszaira, mindössze 20%-uk szerint tértek el az eredmények az elõ-
zetes várakozástól. Ebbõl azonban még nem derül ki, hogy az eredmények jobbak vagy rosszab-
bak voltak-e a vártnál. A 11. és 12. táblázatból az is leolvasható, hogyan alakult a felsorolt tárgyak-
ból a tanulók teljesítménye az iskolavezetés által elvárthoz képest.

Az adatokból látszik, hogy a válaszoló iskolák többségében – a vizsgatárgyak jelentõs részé-
ben – az elért teljesítmény megfelelt a várakozásnak, egy részükben annál jobb lett, lényegesen
kisebb részben pedig rosszabb. Ebbõl az következik, hogy a teljesítmények átlagosan jobbak az
elõzetes várakozáshoz képest, amit a szignifikanciavizsgálat is alátámaszt a legtöbb tárgy esetében.
Az eredmények tantárgyanként és szintenként vizsgálva mindössze két esetben egyeztek meg
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szignifikánsan a várttal, az emelt szintû biológia és az emelt szintû kémia esetében, és csupán két
esetben tapasztaltunk a vártnál szignifikánsan alacsonyabb átlagot: a középszintû vizsgán informati-
kából és az emelt szintûn magyarból. Mivel az iskolák többségében az eredmények megfeleltek a
várakozásnak, mindössze 54 kérdõívben találtunk magyarázatot arra, hogy mi okozta az eltérõ tel-
jesítményt. A vártnál jobb eredményeket az erre a kérdésre válaszolók 57%-a magyarázta az eddigi-
nél alacsonyabb érettségi követelményekkel, 18,5%-uk a komoly elõkészítõ munkának tudta be.
Egy-két igazgató a tanárok késõi felkészítésével, illetve a tanulók meggondolatlan szintválasztásá-
val magyarázta a vártnál alacsonyabb teljesítményeket. Az igazgatók elégedettségét az elért ered-
ményekkel a 13. táblázat mutatja.

Az igazgatók döntõ többsége gyakorlatilag elégedett az eredményekkel (92,2%). A 17 elége-
detlen középiskola közül 14 iskola átlagos érettségi eredménye az országos átlag alatti, sõt kilencé
a 3,0-t sem éri el.
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Magyar
Meg-

nyelv és
Mate- Törté-

Angol Német Biológia Kémia Fizika Földrajz
Infor-

ítélés
irodalom

matika nelem matika

Vártnál
rosszabb 5,1 3,9 3,9 6,8 3,2 3,2 1,3 3,9 2,3 14,8

Várt 79,4 58,2 68,8 71,4 72,0 54,0 42,1 50,8 56,9 56,6

Vártnál
jobb 12,5 32,8 24,1 16,1 15,8 10,0 4,5 9,3 10,9 8,7

Nincs
válasz* 2,9 5,1 3,2 5,8 9,0 32,8 52,1 36,0 29,9 19,9

11. táblázat. A középszintû vizsgaeredmények megítélése az elõzetes elvárásokhoz képest,

tantárgyanként (%)

* A nem kötelezõ vizsgatárgyak, valamint az emelt szint esetén a nem válaszolók magas aránya elsõsorban azt mutatja,
hogy az adott tárgyakból és szinten az adott iskolákban nem volt vizsgázó.

Magyar
Meg-

nyelv és
Mate- Törté-

Angol Német Biológia Kémia Fizika Földrajz
Infor-

ítélés
irodalom

matika nelem matika

Vártnál
rosszabb 8,0 1,9 3,2 2,3 1,3 4,8 2,3 0,3 0,0 0,0

Várt 23,8 2,4 29,6 35,0 30,5 19,0 16,1 13,8 6,8 12,9

Vártnál
jobb 4,2 9,6 10,6 7,7 8,0 5,1 2,6 3,5 1,6 2,9

Nincs
válasz 64,0 62,1 56,6 55,0 60,1 71,1 79,1 82,3 91,6 84,2

12. táblázat. Az emelt szintû vizsgaeredmények megítélése az elõzetes elvárásokhoz képest,

tantárgyanként (%)

Nagyon elégedetlen Inkább elégedetlen Inkább elégedett Nagyon elégedett Nincs válasz

0 5,5 77,8 14,5 2,3

13. táblázat. Az igazgatók véleménye az elért eredményekrõl (%)
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Az új vizsgával kapcsolatos problémák súlyosságának megítélése

A kérdõívben olyan tényezõket is felsoroltunk, amelyek kezelése, ha különbözõ mértékben is, de
problémát jelenthetett, jelentett az iskolák számára. Az új vizsgával együtt járó új feladatok nagy-
ságrendjének igazgatói megítélése hiteles képet ad a bevezetés idõszakáról. Néhány kérdés azon-
ban – az iskola számára tartós problémaként – túlmutat a 2005-ös éven, így például az emelt szin-
tû vizsgáztatásban részt vevõ tanárok elfoglaltsága, a vizsgaidõszak idõbeli elhúzódása vagy a
többletköltségek biztosítása.

A megoldandó, kezelendõ problémák a következõ tematikus csoportokba rendezhetõk:
• tájékozottság és tájékoztatási kötelezettség;
• a vizsgatartalmak és az értékelési eljárások változása;
• a tanárok többletelfoglaltsága;
• a vizsgáztató tanárok felkészültsége;
• vizsgaszervezés és adminisztráció;
• igény a többletforrásokra és a többletidõre.
A 18. ábra azt mutatja, mennyire súlyosnak ítélték az igazgatók a kérdõívben felsorolt problé-
mákat.22
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22 5 fokú skálán: 1= egyáltalán nem, 5 = nagy problémát jelentett.

18. ábra. Az új érettségivel kapcsolatos problémák súlyosságának megítélése

1 = A tanulók tájékoztatása
2 = A szülõk tájékoztatása
3 = A tanárok továbbképzési részvétele
4 = A vizsga megszervezése
5 = Információhiány
6 = Adminisztrációs tevékenység
7 = Felvételi pontok számítása
8 = A vizsgatartalmak változása
9 = Új feladattípusok

10 = A vizsgáztató tanárok felkészültsége
11 = A vizsgateljesítmények értékelésének változásai
12 = A javítások megszervezése
13 = Felülbírálati kérelmek kezelése
14 = Az iskola szaktanárainak emelt szintû vizsga-

elfoglaltsága
15 = A többletköltségek biztosítása
16 = A vizsgaidõszak idõbeli elhúzódása
17 = Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
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Figyelmet érdemlõ tény, hogy egyetlen probléma sem kapott 3,3-nél magasabb értéket, vagyis egyik
terület sem jelentett megoldhatatlan problémát az iskolák többségének. Az új vizsgarendszer fenn-
tartói és iskolai finanszírozását, a jogszabályi változásokkal együtt járó adminisztrációs tevékeny-
ségek növekedését és a vizsgaidõszak idõbeli elhúzódását sorolták az ötfokú skála felsõ középsõ
tartományába az igazgatók. Kétségtelen, hogy mindhárom érinti az iskolai munkaszervezet egészét,
így az iskolavezetés tevékenységét. A tartalmi modernizációt megtestesítõ elemek (új feladattípusok,
a vizsgatartalmak változása), valamint az értékelési eljárások változása némileg meglepõ módon
kevésbé problematikus területként jelent meg. E tényezõk elhelyezése a skála középsõ tartományá-
ba arra utalhat, hogy az igazgatók közepes súlyú problémának látják a tartalmi modernizáció okoz-
ta nehézségeket, és e tekintetben alapvetõen „befogadó” intézménynek láttatják az általuk vezetett
iskolát, közvetve az új vizsga tekintetében nyitottnak, sõt felkészültnek tartják az iskola tanárait.

Meglepõ módon szintén közepesen súlyos problémának bizonyult az információhiány. Ezért
érdemes megvizsgálni, hova fordultak segítségért a felmerült kérdések megválaszolása érdekében.
A 19. ábra az információkérés színtereinek megoszlását mutatja.23

Látható, hogy az iskolák majd 48%-a sehová sem fordult segítségért. Ez jelentheti azt is, hogy nem
volt problémájuk, de azt is, hogy nem bíztak abban, hogy választ kapnak kérdéseikre. Az iskolák
több mint fele az OKÉV-hez fordult, ami teljesen érthetõ, hiszen az OKÉV az érettségi vizsgák
lebonyolításáért felelõs intézmény.

23 Az igazgatók több színteret is megjelölhettek.

19. ábra. Az információkérés színterei
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AZ ÚJ VIZSGÁHOZ VALÓ VISZONYULÁS –
ELKÜLÖNÍTHETÕ ISKOLAI CSOPORTOK

Eddig sokféle szempontból elemeztük az iskolák magatartását az új érettségi bevezetésének hatá-
sára. Kíváncsiak voltunk azonban arra is, hogy a kérdésekre kapott válaszok alapján feltárhatók-e
olyan domináns jellemzõk (faktorok), amelyekkel leírható az iskolák viselkedése az új érettségivel
kapcsolatban. Ennek feltárása érdekében faktoranalízist végeztünk,24 melynek eredményeképpen
kilenc domináns jellemzõt kaptunk, amelyek jelentését az 5. mellékletben látható faktorsúly-táblázat
alapján állapítottuk meg:
• nagyfokú aktivitás;
• eredményorientáltság;
• az elsõ új érettségi után megnõtt aktivitás;
• a felkészülés megkezdése idõben és szervezetten;
• a tanártovábbképzéseken tanultak önálló alkalmazása a tanításban és a vizsgáztatásban;
• problémamentes felkészülés, elsõsorban a középszintre;
• igény a tanárok továbbképzésére, jó eszközellátottság;
• korán elkezdett felkészítés, alapvetõen összevont csoportokban, problémákkal küzdve;
• középszintû felkészítés, passzivitás.
Megvizsgáltuk továbbá, hogy vannak-e elkülöníthetõ magatartásminták, stratégiák, amelyek az isko-
lák egyes csoportjait jellemzik, és hogy ezeknek a csoportoknak vannak-e sajátosságai, és ha igen,
melyek ezek. Az iskolák jellegzetes csoportjainak azonosítása céljából klaszterelemzést végez-
tünk.25 Ennek alapján tíz jól elkülöníthetõ csoportot találtunk. A csoportok sajátosságait leírhatjuk
az elõbb megadott jellemzõkkel is, így felvázolható az egyes csoportok profilja.26

Az egyes iskolacsoportok jellemzõi a következõk.
1. Az átlagosnál passzívabbak, bár a vizsga után enyhén növekedett az aktivitásuk; az átlagosnál

kissé alacsonyabb az igényük a tanárok továbbképzésére, és az átlagosnál kissé rosszabb az
eszközellátottságuk (n = 5327) (3,4128).
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24 A faktoranalízist a kérdõív azon legfontosabb bináris és kvantitatív tételein, illetve több ezekbõl származtatott mutatón
végeztük, amelyek a vizsgálati minta nagy részén érvényes értékkel rendelkeztek (VARGHA 2006). E változók mindegyike 
érvényes értékkel rendelkezett 290 kérdõív esetében. Ezt a számot tovább növeltük azoknak az adatoknak a pótlásával,
amelyek az adatállományból megbízhatóan becsülhetõk voltak. Így az érvényes megfigyelések számát 306-ra tudtuk meg-
emelni. A használt változókat a 4. melléklet tartalmazza.
25 A klaszterelemzést az alábbi két lépésben hajtottuk végre. 1. Hierarchikus klaszteranalízis egy optimális klaszterszám
meghatározása céljából. 2. Nemhierarchikus, relokációs klaszteranalízis (k-means clustering) a hierarchikus elemzés kivá-
lasztott speciális osztályozásának további finomítása céljából. A hierarchikus klaszteranalízis módszeréül a Ward-féle el-
járást választottuk, mert ennél a módszernél egy-egy lépésben mindig éppen azt a két klasztert egyesítjük, amellyel az
összhomogenitás a lehetõ legkisebb mértékben csökken. Esetünkben a Ward-féle hierarchikus klaszteranalízis teljes ered-
ménylistáját elemezve egy 10 klaszteres megoldás tûnt a legkedvezõbbnek. Ezt a megoldást relokációs elemzésnek alá-
vetve (itt a klaszterek számát fixen tartva addig cserélgetjük a különbözõ klaszterek elemeit egymás között, amíg az
összhomogenitás növelhetõ) kaptuk a végsõ megoldást. Az elemzés eredményeképpen egy 10 klaszteres megoldás volt a
legkedvezõbb (VARGHA 2006).
26 A klaszterelemzés eredményének értelmezéséhez kiszámítottuk a klaszterek átlagait a 9 faktorváltozóra vonatkozóan.
Ezeket az 5. melléklet tartalmazza. Az egyes klaszterek profilja jobban leolvasható egy olyan táblázatból, ahol a klaszter-
átlagok numerikus értéke helyett az összátlagtól való eltérést –, 0 és + jellel írjuk le. Tekintve, hogy a faktoranalízis fakto-
rai standardizált változók, az összátlag éppen 0 (6. melléklet) (VARGHA 2006).
27 A csoport elemszáma.
28 A csoportba tartozó iskolák érettségi átlagainak átlaga.
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2. Az átlagosnál lényegesen kevésbé alkalmazzák a továbbképzésben tanultakat, kissé passzívak,
viszonylag késõn kezdték a felkészülést, inkább a középszintre való felkészülés a jellemzõ, az
emelt szintû képzést, ha volt, összevont csoportokban oldották meg, az átlagosnál kissé ala-
csonyabb az igény a tanárok továbbképzésére és az átlagosnál kissé rosszabb az eszközellá-
tottság (n = 7) (3,12).

3. Az átlagosnál passzívabbak, inkább a középszintû képzésre koncentrálnak, az átlagosnál lénye-
gesen jellemzõbb, hogy a kevés emelt szintû felkészítést összevont csoportokban oldják meg
(n = 19) (3,64).

4. Átlag feletti aktivitás a vizsga után is, koncentrálnak az emelt szintre is (n = 46) (3,69).
5. Kissé elkésve kezdték a felkészülést, nagyon eredményorientáltak, a vizsga után megnõtt az ak-

tivitásuk, az átlagosnál nagyobb mértékben alkalmazták a továbbképzéseken tanultakat, az
érettségivel kapcsolatban nemigen vannak problémáik, alapvetõen a középszintre készítenek
fel, nem jellemzõ az összevont csoportok szervezése a felkészítésben (n = 21) (3,56).

6. Erõsen passzívak, kicsit elkésve kezdték a felkészülést, vannak problémáik az érettségivel kap-
csolatban, jellemzõen mindkét szintre felkészítenek, nem jellemzõ az összevont csoportokban
való felkészítés, és nem nagyon eredményorientáltak (n = 28) (3,48).

7. Nagyon eredményorientáltak, a vizsga után az átlagosnál kisebb volt az aktivitásuk, fontos az
emelt szintre való felkészítés is, amelyben az átlagnál nagyobb mértékben alkalmaztak össze-
vont csoportokat is; vannak problémáik az új érettségivel kapcsolatban (n = 16) (4,15).

8. A vizsga után nagyon passzívakká váltak, nemigen vannak problémáik és nem kizárólag a kö-
zépszintre koncentrálnak (n = 38) (3,52).

9. Az átlagosnál kissé aktívabbak, idõben kezdték a felkészülést, inkább a középszintre koncent-
rálnak (n = 54) (3,50).

10. Nem kimondottan eredményorientáltak, az átlagosnál sokkal jobb az eszközellátottságuk, és
nagyon nagy az igényük a tanártovábbképzésekre (n = 24) (3,74).

A csoportok elemszáma nagyon különbözõ, amit érdemes figyelembe venni a további megállapítá-
sokban. Az egyes csoportok érettségi átlaga kettõ kivételével a teljes minta átlaga körül mozog. Az
átlagok szórása egy csoport kivételével 0,46–0,64 között ingadozik, vagyis a csoportok az átlag
szempontjából nem homogének, azaz az átlaggal megadott teljesítmény nem meghatározó módon
jellemzi a csoportokat.

A kivételt képezõ csoportok közül a második átlaga lefelé, a hetediké viszont fölfelé tér el jelen-
tõsen a minta átlagától. Ez a két legkisebb elemszámú csoport. A második csoportba tartozó
iskolák az iskolatípus, a településtípus és a képzési irány szerint sem mutatnak közös vonásokat,
ugyanakkor az átlag szórása mindössze 0,12, vagyis ez a csoport szinte egyöntetûen gyenge érett-
ségi teljesítményt nyújtó iskolákból áll. A csoport jellemzõi alapján nem meglepõek ezek az ered-
mények. A hetedik csoport átlaga ugyan magas, de a szórás a többi csoportéhoz hasonló, vagyis
nem csupán a kimagasló teljesítményt nyújtó iskolák tartoznak ide. A csoport legfeltûnõbb sajátos-
sága, hogy 37,5%-a egyházi iskola, szemben a minta 8,4%-ával. Nincs közöttük olyan iskola, amely
az eredményekkel elégedetlen lenne, vagy olyan, amely egyik területen sem változtatott. Ezenkívül
csak az ötödik csoport nem tartalmaz ilyen iskolákat.

A korábban jellemzett 26 nem változtató iskola közül, amely az elsõ új vizsga elõtt és utána sem
változtatott egyik színtéren sem, 12 az elsõ csoportban, 8 a nyolcadikban van. Az elsõ csoportban
a teljes mintához képest (ahol 27,7%) több mint 10%-kal kevesebb az olyan iskola, ahol csak gim-
náziumi osztályok mûködnek. A nyolcadik csoportban ez az arány még alacsonyabb, nem éri el a
8%-ot sem.
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Az eredményeivel elégedetlen 17 iskola is egyenlõtlenül oszlik meg a csoportok között: csak-
nem fele (8 iskola) van a hatodik csoportban. Hogy mennyire megalapozott az elégedetlenségük,
azt leginkább az elõzõ évekbeli teljesítményükkel való összehasonlítás alapján lehetne eldönteni.
Ebben a csoportban is a teljes mintához képest majd 10%-kal alacsonyabb a csak gimnáziumi osz-
tályokat mûködtetõ iskolák aránya.

*

Az igazgatói kérdõív eredményeinek statisztikai és kvalitatív elemzése önmagában nem elegendõ a
vizsga hatásának leírására és értelmezésére. Mint már említettük, az igazgatókkal készült interjúk-
ból az egyes iskolákra jellemzõ, akár tipikus iskolai magatartások elkülönítését is lehetõvé tevõ pro-
filok mellett a mögöttük meghúzódó, az új érettségi vizsgára való felkészülést jellemzõ stratégiák
is kiolvashatók. Bár a kutatás középpontjában a vizsgarendszer egészének „befogadása” áll, az
egyes vizsgatárgyak problémaköre is sajátos ismérvekkel rendelkezik. Feltárásuk – az igazgatói
látásmód nagyobb léptékén túl – a tantárgyi szintû vizsgálatok révén ragadható meg. Ezek leírásai
a kötet további tanulmányaiban olvashatók. A jelzett kutatási módszerek együttesével közelebb
kerülünk ahhoz a komplex valósághoz, amelyet a vizsga iskolai, következésképpen társadalmi hatása
jelent.
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(Minden tárgy esetében N = 311)
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A változó
jele

Változó

K7SZUM Hány területen jelentett változtatást az új érettségi vizsga tartalmi és szervezeti jellemzõinek
érvényesülése?

K8KSZUM Hány vizsgatárgyból szerveztek középszintû felkészítõ csoportot?

K9ESZUM Hány vizsgatárgyból szerveztek emelt szintû felkészítõ csoportot?

K10SZUM Hány vizsgatárgyból folyt összevont felkészítés az iskolában?

K14SZUM Hány vizsgatárgyból tervezik további tanárok képzését?

K15SZUM Hány területen tudták alkalmazni a tanártovábbképzéseken tanultakat az osztálytermi munkában?

K16SZUM Hány területen tudták alkalmazni a tanártovábbképzéseken tanultakat a vizsgáztatásban?

K17SZUM Az elsõ lezajlott új érettségi vizsga iskolai tapasztalatainak elemzése nyomán hány területen terveznek
újabb változtatásokat? 

K20KATL Átlagosan hogyan ítélik meg a szaktanárok a középszintû érettségi írásbeli feladatsorait?
(A K20 kérdés alkérdéseire adott válaszok átlaga.)

K20EATL Átlagosan hogyan ítélik meg a szaktanárok az emelt szintû érettségi írásbeli feladatsorait?
(A K20 kérdés alkérdéseire adott válaszok átlaga.)

K36KATL Átlagosan milyen teljesítményt nyújtottak az iskola diákjai a közép- és emelt szintû érettségi vizsgán?
(A K36 kérdés alkérdéseire adott válaszok átlaga.)

K37SZUM Az értékelés és a vizsgáztatás során felmerült kérdések tisztázásához hány különbözõ fórum segítségét
kérték? 

K39MEAN Az új rendszerû érettségi kapcsán elõtérbe került feladatok átlagosan milyen súlyos problémát
jelentettek az iskola számára? (A K39 kérdés alkérdéseire adott válaszok átlaga.)

A változó
jele

A változó részletes definíciója

K5 Mely tanévtõl kezdett iskolájuk felkészülni az új érettségi vizsgára?

K6 Történtek-e az Önök intézményében iskolaszintû változások az új érettségi vizsga bevezetésének
hatására?

K11 Létre jött-e valamilyen együttmûködés az azonos tárgyat tanító tanárok között az egyes vizsgatárgyakra
való felkészülés, felkészítés során?

K19a Rendelkezett-e megfelelõ számban az iskola az érettségihez szükséges eszközökkel?

K23a Vannak-e további észrevételei a középszintû érettségi írásbeli feladatsorok fogadtatásával kapcsolatban?

K33a Eltért-e az Ön elõzetes várakozásától az iskola érettségi vizsgaeredménye?

K35 Az elõzõ évekhez viszonyítva összességében Ön mennyire volt elégedett a tanulók érettségi
teljesítményével?

K7SZUM1 Hány területen jelentett változtatást az új érettségi vizsga tartalmi és szervezeti jellemzõinek
érvényesülése?

K8KSZUM Hány vizsgatárgyból szerveztek középszintû felkészítõ csoportot?

K9ESZUM Hány vizsgatárgyból szerveztek emelt szintû felkészítõ csoportot?

K10SZUM Hány vizsgatárgyból folyt az iskolában összevont felkészítés?

K14SZUM Hány vizsgatárgyból tervezik további tanárok képzését?

Folytatás a következõ oldalon.
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A változó
jele

A változó részletes definíciója

K15SZUM Hány területen tudták alkalmazni a tanártovábbképzéseken tanultakat az osztálytermi munkában?

K16SZUM Hány területen tudták alkalmazni a tanártovábbképzéseken tanultakat a vizsgáztatásban?

K17SZUM Az elsõ lezajlott új érettségi vizsga iskolai tapasztalatainak elemzése nyomán hány területen terveznek
újabb változtatásokat? 

K20KATL Átlagosan hogyan ítélik meg a szaktanárok a középszintû érettségi írásbeli feladatsorait?
(A K20 kérdés alkérdéseire adott válaszok átlaga.)

K36KATL Átlagosan milyen teljesítményt nyújtottak az iskola diákjai a közép- és emelt szintû érettségi vizsgán?
(A K36 kérdés alkérdéseire adott válaszok átlaga.)

K37SZUM Az értékelés és a vizsgáztatás során felmerült kérdések tisztázásához hány különbözõ fórum segítségét
kérték? 

K39MEAN Az új rendszerû érettségi kapcsán elõtérbe került feladatok átlagosan milyen súlyos problémát jelentet-
tek az iskola számára? (A K39 kérdés alkérdéseire adott válaszok átlaga.)

A változó
jele

Faktor1 Faktor2 Faktor3 Faktor4 Faktor5 Faktor6 Faktor7 Faktor8 Faktor9

K6 ,873

K7 ,852

K17SZUM ,415 ,232 ,384 ,219 ,211

K36KATL ,815

K33A ,717

K35 ,550 –,285 ,399

K11A ,732 –,248

K37SZUM ,471 –,208 –,430

K5 –,729

K9ESZUM ,204 ,660 –,288 ,225

K15SZUM ,798

K16SZUM ,219 ,746

K20KATL ,854

K39MEAN ,293 –,504 ,321 –,224

K19A –,752

K14SZUM ,432 ,560 –,262

K10SZUM ,777

K8KSZUM ,790

K23A ,346 ,212 ,407 –,412
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A klaszter sorszáma után zárójelben a klaszter nagysága van feltüntetve. A + és a – jelet 0,80-nál nagyobb abszolút ér-
tékû eltérés esetén tettük ki, az 1,60-nál nagyobb abszolút értékû eltérés esetén a megfelelõ elõjelet felkiáltójellel nyo-
matékosítottuk, a 0,40 és 0,80 közötti abszolút értékû eltérés esetén az elõjelet zárójelbe tettük.

61BÁNKUTI ZSUZSA – LUKÁCS JUDIT: AZ ÚJ TÍPUSÚ ÉRETTSÉGI VIZSGA IGAZGATÓI MEGÍTÉLÉSE

Klaszter Faktor1 Faktor2 Faktor3 Faktor4 Faktor5 Faktor6 Faktor7 Faktor8 Faktor9

1. (n = 53) – (+) (–)

2. (n = 7) (–) (–) –! (+) (–) (+)

3. (n = 19) (+) +! (+)

4. (n = 46) (+) (+) –

5. (n = 21) +! + (–) (+) (+) (–)

6. (n = 28) (–) (–) – (–) +

7. (n = 16) +! (–) – (+)

8. (n = 38) –! (+)

9. (n = 54) (+) (+) (+)

10. (n = 24) (–) +!
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