
Horváth Zsuzsanna

AZ ÚJ ÉRETTSÉGI ELÕTT ÉS UTÁN:
BECSLÉS ÉS MEGVALÓSULÁS

Igazgatói és tanári interjúk elemzése

REFLEXIÓK AZ ÚJ ÉRETTSÉGI VIZSGA ESÉLYEIRÕL

2000 és 2005 között a vizsgafejlesztõk több eszközzel is vizsgálták, hogyan reagál majd a közok-
tatási rendszer a teljes körûvé tett, azaz minden elemében egyszerre bevezetett új vizsgára.1 Az
elõzetes hatásvizsgálatok (kérdõíves kutatás a vizsgakövetelményekrõl, interjúk igazgatókkal és
tanárokkal, próbaérettségik 2003-ban és 2004-ben) célja egyrészt a várható eredményességi és le-
bonyolítási kockázati tényezõk becslése vagy azonosítása, másrészt a vizsgadokumentációról alko-
tott vélemények feltárása volt.2

2001-ben egy reprezentatív iskolai mintán végzett közvélemény-kutatás adatai – a kérdezett
vizsgatárgyakban – támogatták a követelmények és a vizsgaleírások fõbb jellemzõit. Az iskolák mind-
egyike hivatkozott azonban a felkészítés akkor becsült problémáira, az általános információhiányra,
és utalt e két tényezõbõl (is) fakadó félelemre, szorongásra. A válaszadók elsöprõ többsége igé-
nyelte akkor a tanári továbbképzést, a feladatgyûjteményeket és az új tankönyvek megjelentetését.
A válaszadók elõrevetítették továbbá a finanszírozási, adminisztrációs terhek növekedését, miköz-
ben azt prognosztizálták, hogy a második iskolázás nõni fog, mert az iskola nem lesz alkalmas az
eredményes felkészítésre. A 2001-es ellentmondásos közvélemény-kutatási vélemények, melyek-
ben – sokszor egy gondolatmeneten belül – egyszerre szerepelt az a megállapítás, hogy a vizsga
túl nehéz vagy túl könnyû, valószínûleg abból eredtek, hogy a szakmai közvélemény számára nehe-
zen volt értelmezhetõ a vizsgakövetelmény mint jogi és pedagógiai dokumentum. Természetesen a
megértést az is nehezítette, hogy a csatolt mintafeladatok még csak kezdetlegesen tudták elõre
jelezni a vizsgán konkrétan megoldandó feladatokat és a javítási útmutatók újszerûségét. A beér-
kezett véleményekben megfogalmazott kételyek jelentõs része arra vonatkozott, hogy az oktatási
rendszer mennyire alkalmas az új szemléletû érettségi vizsga „befogadására”. Az új típusú érettsé-
gi vizsga egészére vonatkozó kérdések közül figyelmet érdemel az a fontossági rangsor, amelyet a
tanárok az új érettségi bevezetéséhez és mûködtetéséhez szükséges teendõkkel kapcsolatban felál-
lítottak: (1) az érettségire felkészítõ feladatgyûjtemények megjelentetése; (2) új tankönyvek megje-
lentetése; (3) tanári továbbképzés a vizsgára történõ eredményes felkészítés módszereirõl; (4) új
taneszközök fejlesztése, terjesztése; (5) a tanulóknak szóló összegzõ kiadvány megjelentetése.
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1 A késleltetett, szakaszos bevezetés a hazai oktatáspolitikai megoldások között nem merült fel, példát viszont találunk
erre pl. Szlovákiában, ahol a matematikaérettségi vizsgát bevezették be elsõként, tekintettel annak évekig kutatott és fej-
lesztett mivoltára.
2 A részleteket lásd HORVÁTH ZSUZSANNA – LUKÁCS JUDIT (szerk.): Új érettségi Magyarországon – Honnan, hová, hogyan?
Egy folyamat állomásai. OKI, 2006, Budapest.
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64 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA HATÁSA

1997 és 2002 között az iskolai szereplõk körében tehát elsõsorban a dokumentumok és az
ezek közvetítésére hivatott tájékoztatás hatását, továbbá a dokumentumokhoz fûzött különbözõ
értelmezések tartalmi elemeit lehetett vizsgálni. 2002 õszén, egy reprezentatív iskolamintán felvett
kérdõíves kutatás után, a mintában nem szereplõ iskolák körében a KÁOKSZI Vizsgafejlesztõ
Központjának megbízásából interjúk készültek.3 Bár 2002-ben korántsem volt látható a vizsga
tényleges bevezetésének idõpontja, a 2002-es interjúk terve mégis abban a reményben született,
hogy majd a vizsga bevezetése utáni idõszakban is számos iskolaigazgatóval beszélgethetünk egy
hasonló interjú keretében.

Ritka lehetõség adódott tehát 2002 õszén és 2006 tavaszán, azaz az új vizsga bevezetése elõtt
és az elsõ új vizsga után is. Mindkét idõpontban készültek interjúk gimnáziumi és szakközépisko-
lai intézményvezetõkkel, illetve tanárokkal. A két idõpontra jellemzõ vélemények, állásfoglalások
közzététele lehetõvé teszi a címben jelzett becslés és megvalósulás helyzetének elemzését. Az új
érettségi vizsga fejlesztése egyúttal a várható hatások becslésének története is. A vizsgáról szóló
beszédmódra ugyanis általában is jellemzõ a jövõre utaló elem: az érintettek általuk jellemzõnek
tartott várható történéseket társítanak a vizsga bevezetéséhez, vagy a mûködõ vizsga esetében az
elért, illetve a továbbiakban elérni kívánt eredményekhez fûznek magyarázatokat.4

A vizsga nézõpontjából 2002 õsze a tájékozódás és az elsõ felkészülési lépések, míg 2006 ta-
vasza már az alkalmazás idõszaka volt. 1995-tõl az oktatásirányítás folyamatosan közzétette üze-
neteit a vizsga változásáról, de az új vizsga szabályozását tartalmazó elsõ dokumentum 1997-ben
jelent meg.5 A közzétett tartalmi mellékletek (a közismereti és szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak
általános követelményei) és a vitaanyagok minden évben tematizálták a középiskola záróvizsgájának
változásait. Ez az üzenet mindenekelõtt szöveg, helyesebben egymás utáni szövegek folyamata,
ahogyan az a tanügyi tartalmi szabályozás az igazgatók és a tanárok számára megjelent. A tanügyi
üzenetek hatásának megértésében mindig számolni kell azzal, hogy azok egy sajátos szóbeli kom-
munikációs közegben, esetenként nem is a teljes és gyakran változó érvényû információ birtokában,
konkrét, eseti, de általánosító érvényre törõ, személyes élményegyüttesben értelmezõdnek. Ezt a
tényt jól jelzi a bevezetés elõtti idõszakból idézett megnyilvánulások emocionális töltete.

Az interjúk felvételének idõszakában, 2002-ben a nyilvános dokumentumok következõ köre
volt/lehetett ismert: az érettségi vizsga szabályzata, az általános követelmények – mint az említett
kormányrendelet melléklete –, továbbá a kérdõíves kutatás tárgyát képezõ részletes vizsgakövetel-
mények és mintafeladatsorok, ahogyan azt több válaszoló is kijelentette: „Képben vagyunk, olvas-
suk az elérhetõ anyagokat, voltak megbeszéléseink, részt vettünk néhányan már tájékoztatón is.”
(Város, gimnázium)6 „A kollégák folyamatosan járnak azokra a tájékoztató továbbképzésekre, ame-
lyeken szóba kerül a kétszintû érettségi. Szaktárgyi szinten már elindult a tájékozódás. Az idegen
nyelv, irodalom, matematika esetében sok anyag érkezett, komoly információk.” (Nagyváros, gim-
názium)7

3 Az interjúkat Takács Géza készítette és szerkesztette. A szerkesztett változat megjelent: TAKÁCS GÉZA: Iskolakép.
Reformvágta, Negyedik szám, 2003. október.
4 Az interjúkat rövidített, de szöveghû formában közöljük.
5 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról.
6 A válaszadókat csak az oktatási intézmény településtípusa és képzési iránya szerint azonosítjuk. A településeket négy
kategóriába soroltuk be: Budapest, nagyváros (100 000 fölötti lakos), város (50 000–100 000 közötti lakos), kisváros
(25 000–50 000 lakos). A képzési irány szerint a jelölésekben a gimnáziumot és a szakközépiskolát különböztetjük meg.
7 Megjegyezzük, hogy az akkor tudható szabályozás a késõbbiekben jelentõsen változott. Ezek közül a legjelentõsebb az,
hogy a felsõoktatás nemhogy az emelt szintet, de a középszintet is elfogadta felvételi vizsgaként, és az oktatási kormányzat
2003-ban megrendelte a középszintû követelmények 10%-os, az emelt szintû vizsgakövetelmények 25%-os csökkentését.
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A tájékozódás ténye – az interjúk alapján – már 2002-ben is általánosnak mondható, a tájéko-
zottság mértéke viszont igen eltérõ képet mutatott: „Központi dokumentumokból és a médiából
vannak híreink a kétszintû érettségirõl. Ismerjük az interneten hozzáférhetõ anyagokat. Volt kép-
viselõnk országos tájékoztatón. Nem volt semmi értelme. Az általános igazgatóhelyettes külön fel-
adata, hogy foglalkozzék az új érettségi ügyeivel. Elemzõ formában iskolai értekezleten még nem
került szóba a téma. A gyerekekkel még nem volt szó a várható változásokról.” (Város, szakközép-
iskola) Egy intézményvezetõ utalt a különbözõ intézmények, illetve cégek által szervezett tájékoz-
tatás költségigényére is: „Az iskolák számára létfontosságú továbbképzéseket egyes gazdasági cso-
portok olyan drágán árusítják, hogy meg kell komolyan fontolni, belevágjon-e az ember. Mondjuk
egy munkajoggal kapcsolatos oktatásügyi tájékoztató tizenkétezer forint naponta. Természetesen
nem az elsõ vonal ad elõ, hanem a helyetteseik és a megbízottaik. Õk is színvonalas elõadást tar-
tanak, ez rendben is volna. De nem látja be az ember, hogy egy iskolaigazgatónak az iskola pénzé-
bõl miért kell fizetnie, és miért ilyen feltûnõen sokat az oktatási ágazat információiért. Ugyanezt
látom más továbbképzéseken is. Nagyon sokszor aránytalanul magas az ár. Ez érvényes a minõség-
biztosítás díjaira is. A szakértõ piaci árat kap, a tanár óradíja meg az albániai segédmunkások szint-
jén van.” (Budapest, szakközépiskola)

A következõ két vélemény egyrészt az önkritikus beismerést, másrészt a jogszabályi környezet
változásaival kapcsolatos szorongást jelzi. „A kétszintû érettségi követelményeirõl még nem va-
gyunk elég tájékozottak. A vezetés sem. Gyõrben hallottunk valamit, ami megragadt, de még érte-
kezleten nem jutottunk el idáig. Nem tudtunk belemélyedni a dologba. Lehet, hogy a mi hibánk.
Viszont már az elsõ pillanatban tájékoztattuk a szülõket is arról, amirõl tudtunk, szeptemberben
szülõi értekezleten, ahol ismertettük a pedagógiai programnak a kivonatát. Ismertettük az elváráso-
kat, a lehetõségeket. Nagy bennünk a feszültség a kiszolgáltatottságunk miatt, hogy nehéz nyomon
követni a követelményekkel kapcsolatos módosítások módosításait.” (Város, gimnázium és szak-
középiskola)

A tényleges tájékozottsághoz – ahogyan az idézet jelzi – a tantestületi, illetve munkaközösségi
viták vittek közelebb. A megszólalásból egyúttal az is kiolvasható, hogy a tájékozottság nem azonos
az elfogadással. Különösen érvényesnek tekinthetõ ez az egyes vizsgatárgyak követelményeire
vonatkozólag, ugyanis ezekhez képest a vizsgáztatás jogszabályi vonatkozásai már 2002-ben is na-
gyobbrészt a jogkövetõ magatartást hívták elõ az érintettekben. „Kilencvenhétben jelent meg a tör-
vény a kétszintû érettségirõl. Azóta folyamatosan a köztudatban van, megjelentek lassacskán a tan-
tárgyi követelmények, most már egyes tárgyakból a részletes követelmények, a vizsga tartalmi része
is elkerült az iskolák egy részéhez, mi is öt tantárgyról írtunk véleményt. Elég nagy munka volt, és
elég nagy vitát váltott ki a kollégák között. Volt olyan, amikor egyszerûen megoszlott a munkakö-
zösség, egy része azt mondta, hogy jó, másik része meg azt mondta, hogy csapnivaló.” (Nagy-
város, gimnázium)

Míg a 2002-re és 2003-ra datálható problémafeltáró kutatási szakasz a várható hatás elõzetes
becslésére összpontosított, addig a 2006-os interjúk a megvalósult vizsga tapasztalatainak igazga-
tói, intézményi reflexióinak elemzésére adnak módot. A 2005-ös vizsga elõkészítése és lebonyo-
lítása már értelemszerûen megkívánta a kielégítõ jogszabályi, követelménybeli és értékelési eljárá-
sokat érintõ tájékozottságot. A tájékozottság mértéke azonban még nem oldotta a 2005-ös vizsga
elõtti feszültségeket, ahogyan azt a következõ, 2006-os interjúrészletek is mutatják: „Elsõsorban a
kollégáknál az ismeretlentõl, az újtól való tartás a jellemzõ. Az elsõ nap jelentek meg, az elsõ nap
délelõttjén, és amikor már látták, hogy nem olyan szörnyû, meg lehet oldani, akkor oldódott a fe-
szültség.“ (Város, gimnázium)
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66 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA HATÁSA

„Azt gondolom, már lényegesen egyszerûbb a helyzetünk, a kollégáktól sem érkeznek már olyan
jellegû tartalmi, szervezési, módszertani, a vizsga lebonyolításával kapcsolatos kérdések, mint ami-
lyenek tavaly tömegével érkeztek. Tavaly ezt egyszer már végigcsináltuk, a tapasztalatok alapján
mindenki választ is kapott a felmerült kérdésekre. Nagyon sok szervezési kérdés is napirenden volt
még, pl. az idegen nyelvi érettségi – bár kevesen voltak, de voltak – technikailag hogyan fog történ-
ni, a hallás utáni szövegértésnél a testnevelés szakos kolléga, aki még az életben nem csinált ilyet,
hogyan fogja a magnót indítani stb., csupa ilyen részlet. Aztán kiderült, és kétszer is végigcsinál-
tuk már, sõt õsszel emelt szintû vizsgahely voltunk, és olyan vizsgatárgyakból is tartottunk írásbe-
lit, amilyenek nálunk nem is szerepelnek, és azok is zökkenõ nélkül mentek. Szóval kiderült, hogy
azért nem lehetetlen ezeket a dolgokat teljesíteni.” (Város, gimnázium)

2002 ÉS 2006 – ELTÉRÕ HELYZET, ELTÉRÕ ELEMZÉSI ELJÁRÁSOK

A 2002-ben készült igazgatói és tanári interjúkat a vizsga becsült hatásai szempontjából elemez-
hettük, az elsõ vizsga után, 2006 elsõ félévében készített igazgatói interjúk jellemzõ közléstartal-
mait pedig már a vizsga intézményesülési helyzetében, az intézményi viselkedés formáit azonosít-
va tárhattuk fel. A 2002-es évet a várható új vizsga folyamatos témává tett üzenete jellemezte. Mint
korábban említettük, a vizsgára vonatkozó jogi és tartalmi dokumentumok egymást követõen, nagy-
obb idõbeli kihagyások nélkül jutottak el az érintettekhez. Azáltal, hogy dokumentumok készítõi, a
fejlesztés minden szakaszáról tájékoztatták a szakmai közvéleményt, azt sugallták, hogy az érintet-
tek számára is fontos és releváns kérdésrõl van szó. E szakaszban elsõsorban a vizsga reformját
képviselõ különbözõ szövegek befogadásáról beszélhetünk. Az 1997-tõl lényegében folyamatosan
megjelenõ, ugyanakkor sokszor módosuló, a tájékoztatás mellett az elõzetes felkészülést célzó do-
kumentumok az olvasóik/meghallgatóik körében egyfajta konzultatív-referenciális kommunikációs
közegbe kerültek, azaz elsõdleges szerepük az értelmezés elindítása, tematizálása (agenda-setting
szerep) volt.

A fejlesztõk szempontjából ugyanakkor életszerûtlen lett volna az a feltevés, hogy e tájékoztató
dokumentumok „befogadókra” tett hatása közvetlen és átütõ, azaz az oktatási reformok közvetle-
nül és akadálytalanul jutnak el a befogadástól a megvalósításig. Ez a feltevés lerombolta volna a
szöveget értelmezõ befogadó képét.8 A 2002-es interjúzási helyzetet tehát egyfajta befogadásvizs-
gálatnak is tekinthetjük, amelynek alapelve, hogy szöveg és befogadó ugyanannak a ténynek két
oldala, az interjúk elemzõ bemutatásának tehát a kommunikáció diszkurzív és társadalmi oldalát
egyaránt meg kell céloznia. A befogadásvizsgálatok abból indulnak ki, hogy nincsen „hatás” „jelen-
tés” nélkül. Szükséges tehát különbséget tenni a szöveg (a jövendõ vizsgát leíró, illetve jellemzõ
dokumentumok) lehetséges és a befogadók körében aktualizált jelentése között. Köztudott, hogy
egy szövegnek többféle értelmezése létezik, sõt sokféle eltérõ értelmezési stratégia él egymás mel-
lett, amelyeket a közoktatás szereplõi (értelmezõ közösségek) egyazon szöveggel kapcsolatban
alkalmaznak. A 2002-es interjúk bemutatása ezeket az értelmezéseket, értelmezési repetoárokat
tárja fel a vizsga becsült hatása szempontjából lényeges tematikai fókuszok köré rendezve.

8 Megjegyezzük, hogy az 1995-ben érvénybe lépett elsõ Nemzeti alaptantervet, majd a 2000. évi kerettantervet megelõ-
zõen is számos „befogadásvizsgálat” készült, amelyek egyrészt a közoktatási rendszer várható reagálását szondázták,
másrészt az érintettek véleményének feltárásával a dokumentumokba építhetõ javaslataik közlését is szorgalmazták.
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A folyamatos tájékoztatás hatását a médiahatást leíró elméletek alkalmazásával is értelmezhet-
jük. A számos elméletbõl a klasszikus közvetett hatás elmélete tûnt alkalmazhatónak (MOKSONY

1999).9

A közvetett hatás elmélete szerint a folyamatosan témává tett változás tehát nem direkt meg-
gyõzõ hatású, hanem az elhangzó üzenetek újratárgyalásának szûrõjén keresztül közvetett hatást
gyakorol. Esetünkben a tantestületeket tekinthetjük olyan személyközi kapcsolathálóknak, amelyek
kommunikációs csatornáin az üzenetek terjednek, módosulnak, a szereplõk felhasználják, értelme-
zik azokat, egyes elemeinek eltérõ jelentõséget tulajdonítva. A szövegeket (üzeneteket) az érintet-
tek a befogadás során megértik/értelmezik. Az értelmezés megkerülhetetlensége egyben arra is
utal, hogy a szöveg mindig egy konkrét kontextusban „aktualizálódik”, azaz hoz létre eltérõ olva-
satokat, azaz becsült nehézségeket, hatásokat. Az értelmezési háló mûködésére jellemzõ, hogy a
vizsgálati anyagként használt interjúkban megszólalók általában nem csupán a saját álláspontjukat
fejtik ki, hanem egymásra is reflektálnak.

2006-ra, a vizsga bevezetése után, sõt már a második vizsgaidõszakban az oktatásügyi üzene-
tek (jogszabályok, tartalmi dokumentumok stb.) az érvényesülés és az érvényesítés szerepébe ke-
rültek. Az intézmények vezetõinek – úgymond munkakörüknél és felelõsségüknél fogva – nemcsak
ismerniük, hanem alkalmazniuk is kellett a teljes vizsgadokumentációt, azaz a jogszabályokat és a
tartalmi dokumentumokat egyaránt. Sajátos módon – többek között a viták, majd a 2003-as és
a 2004-es próbaérettségik feldolgozott tapasztalatainak következtében – a vizsga átfogó és részle-
teiben szabályozott mivolta jelentõsen szûkítette is az értelmezési tartományt, azaz az eltérõ inter-
pretációk lehetõségét. Ez nem meglepõ, hiszen a vizsga minden vizsgáztatóhelyen standard eljárá-
sokat kíván, s ezek alkalmazásában szûkebb az eltérõ értelmezések mozgástere. A 2006 tavaszán
készült interjúkban az igazgatói közlések, vélemények elsõsorban a saját intézmény konkrét vizs-
gáztatási körülményeit és eredményeit írják le, s korántsem jelennek meg a vizsga tágabb társadal-
mi összefüggései, nem tematizálódik a diákok tudásszintje, szociokulturális környezete. Ez ugyan-
akkor nem azt jelenti, hogy a megvalósítás már passzív és kritikátlan kommunikációs közegben
zajlik.

A két idõpont két, pregnánsan eltérõ értelmezési eljárást jelez. Anélkül, hogy túlzóan általánosí-
tanánk, érdemes a közoktatási rendszer lehetséges viselkedésmódját jelzõ általános érvényû követ-
keztetéseket is megfogalmaznunk. Ma, amikor a közoktatási rendszert a folyamatos változás álla-
potában lévõnek szeretnék látni a fejlesztésére hivatottak, különösen fontos a rendszer tényleges
reagálásának mélyebb megértése. Ezt a megismerési lehetõséget támogatja, ha a kommunikatív tar-
talom szempontjából összehasonlítjuk a tanárok által körvonalazott elõzetes „becslési forgatóköny-
veket” és az utólagos – 2006-os – megnyilvánulások szerkezetét és témáját. A 2002-es és a
2006-os interjúkban elhangzottak fõbb tartalmi egységeinek elkülönítése lehetõvé teszi, hogy
összegezzük a 2002-ben és a 2006-ban készült interjúk tartalmi fókuszait. 2002-re általában jel-
lemzõ, hogy a tervezett változás nagyobb valószínûséggel erõsítette meg az érintettek már meg-
lévõ nézeteit, és csak ritkábban jelezték annak megváltoztatására irányuló szándékukat. 2006-ban
az iskola törvényes és (többnyire) sikeresnek beállított mûködésének tulajdonított presztízs határoz-
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9 A negyvenes években elsõsorban az amerikai választási propaganda hatásait vizsgálva jutott Lazarsfeld munkatársaival
arra a következtetésre, hogy a média nem direkt módon, hanem közvetetten befolyásolja az emberek véleményét. Elmé-
letüket a kétlépcsõs korlátozott hatás elméletének nevezték. Eszerint a médiában elhangzó üzeneteket az emberek újratár-
gyalják a referenciacsoporttal folytatott beszélgetésekben, s az üzenet szándéka ezen a szûrõn keresztül érvényesülhet
csak. A másik akadály, amit a meggyõzés útjában találtak, a médiában elhangzó üzenetekkel ellentétes meggyõzõdések s
az üzenet ebbõl fakadó torzításai a szelektív figyelem, szelektív érzékelés és emlékezet révén. A ma már klasszikusnak
számító elmélet a korábbi ún. „lövedékelméletet” váltotta, amely szerint a média nagy és közvetlen hatásokat gyakorol az
emberekre, üzenetei mintegy lövedékként csapódnak a közönség testébe, maradandó elváltozást okozva bennük.

horvÆthzs_interjœ.qxp  2008.07.03.  6:01  Page 67



ta meg leginkább az igazgatói megnyilvánulásokat. Ugyanakkor megkerülhetetlennek tûnik egy vi-
szonylag hosszabb értelmezési szakasz (esetünkben a 2002 körüli idõszak), amelyben a személy-
közi kommunikáció révén mód van az eltérõ értelmezések megvitatására, a saját kritikus meggyõzõ-
dések kifejtésére, a saját szemlélet és a tervezett új vizsga hatásának eltérõ becslésére. Ilyen
mediáló tényezõnek tekinthetjük a 2006-os interjúkban jelzett vizsgáztatói képzéseket is, amelyek
a többféle intézménybõl érkezõ tanárok véleménycseréjét és csoportos együttmûködését is szüksé-
gessé tették. Elõrebocsáthatjuk, hogy az olvasó számára a 2002-es és a 2006-os megnyilvánulá-
sok közötti legszembetûnõbb eltérés a tanulók megítélése. Míg 2002-ben a tanulók tudására
(többnyire tudáshiányára) hárítódik a felelõsség, addig a megvalósult vizsgáról szólva a tanulók már
nem vagy igen kevéssé jelentenek kockázati tényezõt.

VIZSGAHATÁS-FORGATÓKÖNYVEK 2002-BEN

Az elsõ, 2005-ös érettségi vizsga hatását egy olyan modellben írtuk le, amelyben az idõtáv (rövid
táv és hosszú táv) és az intencionalitás (szándékolt, tervezett és szándékolatlan) dimenzióját külön-
böztettük meg.10 Ezek a dimenziók a vizsga elõtti idõszakban becsült hatások elemzésében is érvé-
nyesíthetõknek tûnnek. A jelzett idõszakban a vizsgáról tájékoztató üzenetek (pl. jogszabályok,
vizsgakövetelmények) fõ jellemzõje, hogy az érintettek szakmai szerepét, szakmai racionalitását cé-
lozták meg racionális érveléssel. Általános jelenség, hogy az információk megosztását a megkérde-
zettek kielégítõnek találták, míg tájékozottságuk mértékét viszont általában problematikusnak érez-
ték. A hatások és bekövetkezésük valószínûségének elemzése tehát gyakran információk hiányában
vagy azokat félreértve fogalmazódott meg.

Elõzetesen megállapíthatjuk, hogy a jogalkotók és/vagy a fejlesztõk szándéka szerint racionális
olvasatot kívánó üzenetek több ízben emocionális hatást váltottak ki, amelyet maga az interjú mûfa-
ja is elõidéz, több esetben fokozni is képes. A problémák halmozódásának érzése miatt kiváltott
indulatmenetek mellett ugyanakkor az alábbi három megnyilvánulás tárgyszerû hangütése is jellem-
zõnek tekinthetõ.
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2002 2006

• A tájékozódás révén megismert dokumentu-
mok hatásának prognosztizálása (permanens
reform, idõcsapda, szakmai kihívás)

• Reflexiók az iskola, a tanulók és a tanár saját
helyzetérõl (helyzetértékelés és elõzetes koc-
kázatbecslések a tanulók tudásszintjére és a szo-
ciokulturális tényezõkre fókuszálva)

• Az iskolai gyakorlat és a saját tanulók becsült
tudásszintjének viszonyítása az érettségi köve-
telményeihez, a vizsga két szintjéhez 

• A diákok tudása a lehetséges felkészítési prob-
lémák elsõdleges forrása

• Eltérõ irányú becsült forgatókönyvek (extrapolá-
ció, 'egyszerûsítõ' feltételezések)

• A felkészítési eljárások hatékonyságának mérle-
gelése

• A jogi és a tartalmi dokumentumok gyakorlati
érvényesítése a vizsgáztatásban

• Reflexiók a megvalósult vizsgáról (az elõzetes
kockázatbecslések ellensúlyozása, súlytalanítása)

• Reflexiók a saját eredményekrõl
• A saját 'hatásviselõ' és vizsgáztatói szerepvállalói

helyzet értékelése 
• Az iskola, az igazgató és a tanár érdeme a vizs-

ga sikere
• Szándékok, forgatókönyvek a további

teendõkrõl

10 Lásd Horváth Zsuzsanna kötetbeli tanulmányát: Az új típusú érettségi vizsga iskolai hatása.
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„Hogy van-e itt késés, kapkodás? Úgy gondolom, ha most azt mondanák, hogy öt év múlva ve-
zetik be, akkor öt év múlva ugyanez lenne a helyzet. Nem egy titkos elképzelés volt, titkos doku-
mentumokkal, hogy lesz itt valami. Akik most elkezdték a kilencediket, tanáraik pontosan tudták,
hogy ezek a gyerekek már középszinten vagy emelt szinten fognak érettségizni. Örökös készenléti
állapotban volt a rendszer, ezt most már be kell fejezni. Én örültem, hogy végre elkészült az utol-
só dokumentum.” (Nagyváros, gimnázium)

„A kétszintû érettségi elfogadott dolog, egy korábbi kormányzat találta ki, és a mostani készül
a lebonyolítására. A kimeneti szabályozás eddig hiánycikk volt, okozott is némi hisztériát pedagó-
guskörökben a terve. Lassan ismerkedünk ezzel a lebonyolítási móddal, rengeteg továbbképzésen
voltunk, hadd tegyem hozzá, az iskolából három érettségi elnök is van, tehát készülünk arra, hogy
itt valami egészen új dolog vár ránk. Kezdve attól, hogy történelembõl írásbeli is lesz, és hogy csak
az írásbeli zajlik a saját iskolájában, a szóbelit idegen helyen, ismeretlen tanárokkal teszi le a diák,
és így tovább, nem részletezem. Barátkozunk a gondolattal, meg hát az égõ szükségesség hozza,
hiszen a kilencedik évfolyamra járó gyerekeinkre már ez a megmérettetés vár. Szívesen vettük a
kérdõíveket, a szaktanárok és a munkaközösségek a sok munka közepette is komolyan vették õket,
válaszoltak a kérdésekre.” (Kisváros, szakközépiskola)

„A legnehezebb dolog a szemléletváltás. A kollégák rákényszerülnek arra, hogy változtassanak
a gondolkodásmódjukon. Nem fog könnyen menni. Az összes eddigi reform, az új képzési formák,
a két tannyelvû iskolák, a hatosztályos iskolák, mind alulról jövõ kezdeményezések voltak. Majd-
hogynem »népi kezdeményezések« az iskolák életben maradásáért. Az érettségi reform meg felül-
rõl jön. Nehezebben megy az elfogadása. Csak az elsõ sikeres új érettségi hozhat megnyugvást.
Akkor rá fognak jönni a tanárok is, a gyerekek is, hogy ebben a koncepcióban nagyon sok okos, jó
dolog is van. Miután a középszintû érettségit ki kell szélesíteni, hogy minél nagyobb tömeg érettsé-
gizzen, ezért – ki kell mondani – a szintnek lejjebb kell kerülnie. Az emelt szint pedig teljes egé-
szében igazodni fog az egyetemekhez, a felvételikhez. Bár ennek a meghatározása sem olyan egy-
szerû dolog, hogy mit is fogad el az egyetem, és az hogyan illeszthetõ a középiskola feladataihoz.
Az egyetemre készítse a gyerekeket, vagy pedig egy általános képzést adjon? Sok kérdés van, ame-
lyekre a gyakorlat fogja megadni a választ.” (nagyváros, gimnázium)

Az iskola részletekbe menõ tájékozódási és egyúttal tájékoztatási kötelezettségének konfliktusát
is több vélemény érintette: „A szülõket tájékoztatnunk kell. Az elmúlt években nagyon hamar meg-
tanulták a szülõk, hogy õk a megrendelõk, mi az õ piacukra dolgozunk, és ma már az iskolák között
rendesen megy a hétfátyoltánc, verseny van a fogyó gyerekekért. Mi jó helyzetben vagyunk, a szak-
középiskolai rangsorban évek óta benne vagyunk az elsõ harmincban. Szeretnek minket, jönnek
hozzánk a gyerekek. De nem mindenki van az elsõ harmincban. Mit mondjunk a mostani kilence-
dikes gyerek szüleinek, hogy a jövõ év végén mire számítsanak? Világosan, felelõsséget vállalva ma
egyetlen tanár, egyetlen igazgató sem mondhat semmi biztosat. Ezt a homályt nagyon sürgõsen el
kellene oszlatni, ha mi oda akarunk állni a szülõk elé, mert a szülõ két év múlva keményen felelõs-
ségre fog vonni bennünket. És igaza lesz.” (Nagyváros, szakközépiskola)

„Ezelõtt egy órával a helyettesemmel azon örvendeztünk, hogy kézhez kaptuk a felmérés ered-
ményét, melyet a kilencedik osztályban végeztek a matematika és az olvasásértés területén. Nagyon
boldogok vagyunk, mert minden kategóriában átlag fölött teljesített az iskola. Akár a gimnáziumok,
akár a szakközépiskolák átlagához viszonyítva. Féltjük õket, mert nagyon klassz kilencedik évfolya-
munk van. Ennek az átlag fölötti társaságnak tisztességgel, becsülettel és felelõsséggel kell nyi-
latkoznom jövõre. Nekünk jövõ év március tizenötödikéig konkrétan meg kell mondanunk mindent
a gyerekeknek a kétszintû érettségivel kapcsolatban, azt is, hogy õ hol fogja ezt letenni, mert most
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is van olyan gyerekünk, aki nagyon ügyes, nagyon okos, nagyon jó, de aligha vállalná, hogy elmen-
jen egy másik iskolába érettségizni, mert erre nincs felkészülve. És ez a jövõ év március tizenötö-
dike is késõ, hiszen nekünk is föl kell készülnünk.” (Nagyváros, gimnázium és szakközépiskola)

Reformok és kivárás

Már 2002-bõl is találunk olyan megnyilvánulást, amely a hatás tényét veti fel a vizsga konkrét tartal-
mi elemei nélkül. „Minden változásnál azt kell vizsgálni, milyen problémákat old meg, milyen fe-
szültségeket kelt. Nem látom, milyen meglévõ problémákat oldana meg a kétszintû érettségi, és
milyen mértékben.” (Budapest, gimnázium) Az idézett tanári megnyilvánulás a hatást a ’probléma-
megoldás-feszültségkeltés’ dinamikájában értelmezi, azaz olyan mérlegelõ magatartásra utal, amely
egy változás esetében számba veszi a változással kezelt problémák mellett a változás által szükség-
szerûen generált feszültségeket is.

A megkérdezettek egy része a vizsgát tágabb tanügyi összefüggésbe is helyezi, jelezve egyúttal
azt a határozott álláspontot, hogy a bevezetés újabb halasztása elõre nem látható következmények-
kel járhat. „Az utóbbi tíz év alatt az oktatást annyiféle hatás érte, sok újdonságot kellett megemész-
tenie, helyi tanterv, kerettanterv, alaptanterv, pedagógiai program, örökös készenlét állapotában
volt ez a rendszer, ezt most már be kell fejezni. Én örültem, hogy végre elkészült ez az utolsó
dokumentum. Ha most nem tesznek pontot a történet végére, és újra elkezdõdik a tervezet húzása,
nyúzása, vitatása, hogy most ez ezért nem jó, abban az a hiba, itt a vesszõ hiányzik, tehát ha nem
jut a dolog nyugvópontra, akkor tényleg baj lesz. Mert akkor mindent elölrõl kell kezdeni, és nem
tudom, akkor mi lesz.” (Nagyváros, gimnázium)

A fenti megnyilvánuláshoz képest szinte teljes tájékozatlanságról tanúskodó másik vélemény vi-
szont elutasítja az interjú idõpontjában három év múlva esedékes vizsgabevezetést. „A kétszintû
érettségi például csak egy évre szól. És nem tudjuk, mi lesz utána, a következõ évben. Nem szabad
úgy csinálni, hogy megalkotunk egy törvényt, és ehhez a törvényhez igazítjuk az iskolát. Egy ilyen
törvénynek hosszabb bevezetési idõ kellene. Nem tartom eléggé érettnek a dolgokat ahhoz, hogy
2005-tõl belevágjunk ebbe a reformba, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz. Hiszen egyelõre
zavaros az egész. Semmit nem értünk.” (Nagyváros, szakközépiskola) A 2005-ös idõpont-el-
utasítás más kijelentésekben is elõfordul: „Kapkodás lesz az egész. Nyugodtabban kellene végre-
hajtani. Miért kell 2005-höz ragaszkodni? Nem hajt bennünket a tatár. A számmisztikánál vagyunk,
semmi nem biztos, csak az idõpont.” (Kisváros, szakközépiskola)

Az 1997 óta kisebb-nagyobb idõközökben, de folyamatosan megjelenõ vizsgadokumentumok,
azaz a vizsga bevezetésének közeledése miatt a megszólalók 2002-ben egy állandó és hosszabb
távra is meghosszabbítható reformtörténés-sorozat szereplõjének érezték magukat. Helyzetük érté-
kelése, mint már említettük, emocionális elemeket is tartalmazó monológokban jutott kifejezésre:

„Tegyük fel, hogy három és fél év múlva megvalósul az új érettségi. Akkor mit fognak kitalálni
az oktatásügyben? Mert amire a legnagyobb szükség lenne, a nyugodt munkára, arra nyolcvanöt
óta nincs mód. Jöttek sorra a reformok. Aztán a kilencvenes években a lovak közé dobták a gyep-
lõt, hogy boldoguljon az iskola, ahogy tud, jöjjön a természetes szelekció. Nem volt becsületes
dolog ez, hiszen többnyire nem az iskolától, hanem az önkormányzattól függött, életben marad-
hat-e az iskola. Aztán jött a NAT, majd a kerettanterv. A tanár meg élt, ahogy tudott. Mit várhat
el az ember egy tanártól? Még az a szerencse, hogy mi távol vagyunk a nagyvárosoktól, ahol a kont-
raszt révén a tanárok jobban szembesülhetnek áldatlan helyzetükkel. Nagyvárosi kollégáim mond-
ják, hogy a tanároknak nem kell sztrájkot kezdeményezniük, mert ez a sztrájk már folyik. A légifor-
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galomból ismerjük a lassító sztrájkot. Sok iskolában zajlik csendesen ez a lassító sztrájk. Mert az
emberek fásultak. Nem a saját iskolámról beszélek. De nálunk is vannak már figyelmeztetõ jelek.
Némelyek késve mennek órára, húzzák-halasztják az órakezdést, aztán már csöngetés elõtt kijön-
nek. Mihelyt vége az óráiknak, elhúznak haza, esetleg a maszek óráikat tartani, megkezdeni a má-
sodik mûszakot. Van olyan egyetem, ahol évfolyamonként egyetlen fizika szakos van. Ma már nem
az a kérdés, kik, milyen felkészültségû pedagógusok fogják tanítani a gyerekeinket, hanem az, hogy
lesz-e egyáltalán, aki tanítsa. Hatvan ponttal be lehet már jutni tudományegyetemre?! Épp most hal-
lottam egy adatot. Nagykanizsa nagyobb város, mint Barcs. Mégis, minden húsz diplomásból egy
kerül vissza a városba.” (Város, gimnázium)

A várható, nagy jelentõségûnek tartott változás értelemszerûen más oktatásügyi témák értelme-
zését is magához vonzotta, így különösen a vizsga elõtti megnyilvánulásokra jellemzõ a vizsga kon-
textualizálása, egyúttal súlytalanítása, hiszen a megnyilvánuló véleménye szerint lényegesen na-
gyobb problémák jellemzik az oktatásügyet, mint egy új vizsga bevezetése. „Magyarországon nem
tovább-, hanem újratanulás van. Annak minden szakmai, anyagi és erkölcsi hátulütõjével. Ha egy
gyerek nem tudja megérteni az anyagot az általános iskolában, és annak egy nagy részét nem tudja
megérteni, akkor nyilvánvaló, hogy elveszti az érdeklõdését, bemagolja, amit kell, csak azt nem tud-
ja, hogy miért. A tanár pedig erre ad egy jegyet, aminek nincsen reális alapja. És amikor középisko-
lába jön a gyerek, azt mondja, hogy megint ezzel bolondítanak, akkor sem értettem, most megint
ezt akarják a fejembe tömni. Ellenálló alapállást vesz fel, és a tanárnak kínkeservesen meg kell gyõz-
nie a gyereket arról, hogy érdemes lenne ám a dolgokat még egyszer végiggondolni. Csak ez fölös-
legesen elvisz egy csomó idõt, energiát, és még fizetés is jár ezért. Hát ez ablakon kidobott pénz.
Lássuk be! És minden olyan elképzelés, hogy a pedagógusmunka minõsége azzal volna javítható,
hogy a tanároknak mondjuk ötven százalékkal több fizetést adunk, ez tulajdonképpen nem más,
mint egy önzõ és »népszerû« intézkedés. A rendszer egészét nem érinti. Ha pedig egy jelenséghez
nem rendszerjellegûen közelítünk, akkor tulajdonképpen az önzést tápláljuk, és ha egy tanár az
önzést táplálja és bátorítja, akkor milyen gondolkodási mintát ad a tanítványainak? A legrosszabb
gondolkodási mintát. És a legrosszabb problémamegoldó logikát követi, mert azt hiszi vagy azt
mutatja, hogy elég a rendszerbõl kivenni egy részt, azt fölöltöztetni, kicifrázni, és akkor minden jó
lesz. Holott a tanár véleményem szerint nem akkor érzi jól magát, ha tele van a zsebe pénzzel, ha-
nem akkor, ha tudja, hogy ezért a pénzért értelmes munkát tudott végezni. A gyerek tudja az anya-
got, a szülõ, értsd: a társadalom elégedett. És akkor tudja a szülõ is, hogy miért kap a tanár annyi
fizetést, amennyit, a gyerek meg tudja tanulni az anyagot, a tanár pedig tudja, hogy meg tudta taní-
tani. Ez rendszer jellegû megoldás lenne, nem az, ami most megy. Ebbõl a szempontból a kétszin-
tû érettségi a felszínnek a reformálása, a lényeget nem érinti. Hihetetlenül sok pluszenergiát fog
követelni, és nem hoz a konyhára annyit, amennyit kellene.” (Város, gimnázium)

Az idézett megnyilvánuláshoz hasonló helyzetképet tükrözõ szövegekben negatív jelentésben
említõdött a permanens reform, az átállási idõ korlátozottsága, „a kisebb iskolákban kialakulhat egy
idõcsapda” megállapítás. Az állandó felpörgetettség érzése mellett a következõ, lakonikusan meg-
fogalmazott helyzetkép széles körben érvényes volt 2002 körül: „A testület a kétszintû érettségi-
vel kapcsolatban nagyjából a kivárás álláspontján van, miközben az operatív, vizsgaszervezési kér-
désekkel is foglalkozik.” (Város, szakközépiskola) Az interjúalanyok többféle indokkal jellemezték
magukat „kiváróknak”.

Az idézett vélekedõ azért választja a kiváró magatartást, mert szerinte a vizsga bevezetését
önmagában az oktatáspolitikai akarat nem tudja véghezvinni a felsõoktatás elfogadó magatartása
nélkül: „az emelt szintû vizsga létjogosultságát csak az egyetemek és a fõiskolák legalizálhatják. Ha
õk elfogadják, akkor mûködni fog.” A felsõoktatási felvételi vizsga kiváltása általában elfogadott:
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„Önmagában az az elképzelés, hogy az érettségi kiválthassa a felvételit, racionális, jó gondolat.”
(Város, gimnázium) 2002-ben a jelzett elfogadó, támogató magatartás mellett sokan hangot adtak
kétkedésüknek is, elsõsorban személyes tapasztalataikat általánosítva. „Nemrég egy konferencián
voltunk, a felsõoktatással közös konferencián. Ott még nem jött elõ kérdésként az új felvételi.
Lehet, hogy még senkivel nem váltottak róla egy szót sem?! Nem tudjuk, hogy az egyetem mit fog
elfogadni az emelt szintûbõl. Az egyetemi oktatóknak még nem szólt a rektor, hogy errõl gondol-
kodni kéne. Sem Szegeden, sem Budapesten, sem Debrecenben. És elvileg két év múlva már mû-
ködik. Parancsba adják majd? Vagy elkezdõdnek az egyeztetések a felsõoktatási szakemberekkel, s
akkor megint csak csúszunk mindennel tovább?” (Város, gimnázium)

„Sokan egyetértenek azzal, hogy ez az emelt szintû legyen a felvételi. Én nem tudom. Nem akar-
tam beszélni az ezzel kapcsolatos aggályaimról, mert amiben nem vagyok biztos, azt nem szívesen
bolygatom. De meggyõzõdésem, bár lehet, hogy csak az öregségem mondatja velem, hogy az,
amikor minden felsõoktatási intézmény maga felvételiztetett a saját szempontjai szerint, az valahogy
objektívebb szûrés volt. Mondjuk van egy felvételi a bölcsészkaron irodalomból és történelembõl,
a felvételi bizottság elõtt megjelent diákról nagyjából a harmadik mondatnál meg tudták állapítani,
alkalmas-e tanárnak vagy sem. Vagy jogásznak a jogi karon. Az alkalmasságot érettségivel nem tud-
juk mérni. Arról a gyerekrõl, akinek biológia meg kémia a felvételije az állatorvosira, honnan tudjuk,
hogy nem üti-e agyon az elsõ macskát, amelyik az útjába kerül? Tehát valami teljesen mást is kel-
lene nézni a felvételinél, amit az érettségi nem képes vizsgálni. Nem volt a felvételi olyan nagyon
nagy teher az egyetemeknek meg a fõiskoláknak, négy-öt perc beszélgetés egy-egy diákkal.” (Város,
gimnázium)

Az idézett álláspontok értelmezéséhez hozzátartozik, hogy akkor fogalmazódtak meg, amikor a
tervezetek szerint a felsõoktatási felvételi kizárólag az emelt szintû vizsgával tûnt kiválthatónak.
A középszintû vizsga felsõoktatási felvételi jogosultságát a 269/2000. (XII. 26.), 2005. január
1-jétõl hatályos, a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló kor-
mányrendelet mondta ki. Az intézményvezetõk általában is reagáltak az érettségi és a felsõoktatás
összekapcsolódására. Zömében erõs kétellyel fogadták azt, hogy a felsõoktatás, elfogadva az érett-
ségi vizsgát, valaha is lemond saját felvételi-szelekciós eljárásáról: „elképzelhetetlennek tartom,
hogy az egyetemek ne tartanának semmiféle saját szûrést.” (Kisváros, szakközépiskola) „Azt nem
tudom, hogy az emelt szintûre szükség van-e, mert az elõrejelzések, hírek szerint mindenütt tarta-
nak felvételit ezen felül is.” (Kisváros, szakközépiskola)

„A felsõoktatási intézmények jelenlegi álláspontja szerintünk egyáltalán nem meglepõ, mert ha
az eredeti tervezetnek megfelelõen az emelt szintû érettségi adná a felvételi vizsgát a jelenleg is-
mert követelmények szerint, akkor kiszámítható, hogy a felsõoktatási intézmények jelentõs hánya-
da üresen maradna. A tanulók többsége nem vállalná az emelt szintû érettségit, a mégis vállalkozók
közül pedig sokan nem tudnák teljesíteni a követelményeket.” (Város, szakközépiskola)

A felsõoktatás várható magatartásáról alkotott becslések értelmezéséhez meg kell jegyeznünk,
hogy a vizsga változásainak nyilvános vitatásához képest jóval kevesebb információ jutott el a nyil-
vánossághoz a felsõoktatásban érintettek által megfogalmazott véleményekbõl.

Az általánosnak mondható kiváró álláspontot és magatartást jól összegzi az alábbi igazgatói vé-
lemény, amely egyúttal azt is értelmezhetõvé teszi, hogy az igazgató számára a tantestületi szintû
tanácskozás jelenti a tényleges felkészültséget. „A testület a kétszintû érettségivel kapcsolatban
nagyjából a kivárás álláspontján van. Foglalkoztunk vele, a kollégák gyûjtögetik, nézegetik az anya-
gokat, beszélgetünk róla. Én voltam továbbképzéseken, OKÉV-szervezésben is, a közgazdasági
szakközépiskolák igazgatói munkaközössége is tartott továbbképzést, ezekrõl mindig beszámoltam
az értekezleteken, összegezve, summázva a dolgokat. A munkaközösségek is tárgyalták az
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anyagokat. De komoly, tantestületi szintû tanácskozásra még nem került sor.” (Város, szakközép-
iskola)

A reformdömping kritikája és egy megtartó, sajátos humorral is átszõtt iskolai éthosz fogal-
mazódik meg a következõ véleményben: „A mi iskolánk azért mûködik még ma is nagyon jól, mert
nagyon jó tanáraink, igazi pedagógus tanáraink vannak, akikben még mindig van lélek, szeretet a
pálya és a gyerekek iránt. Mondok példát. Mondtuk már, kevés az óraszám. A törvényességi pla-
fonnál vagyunk. Amit lehet, azt kicsikarjuk. Nos, ezek után délutánonként azt látja az ember, ha
végigsétál a folyosókon, hogy nem egy olyan tanárunk van, aki összeül két-három gyerekkel, akár
az utolsó órák után is, valami pótlás vagy felkészítés ügyében, melyért nem jár pénz, nem számol-
ható el. Azért kellene nagyon óvni ezt a pályát, mert még vannak ilyen tanárok. Látjuk a végzõseink-
nél, hogy egyre kevesebben választják a tanári szakokat. Vannak persze mélypontok. Az admi-
nisztrációs terhek könnyen okozhatnak kedvetlenséget, apátiát. Valamit ki kell dolgozni, aztán egy
év múlva érvénytelenítik, módosítják, visszavonják. Nagyon nehéz az ilyesmi fölött átsiklani. Nehéz
újra és újra belefogni. Tanterv, tanmenet, pedagógiai program. Nagyon visszaüt, ha mindig jön
valami új, miközben még a régi is épp csak elkészült. Itt van a minõségbiztosítás is. Papírmunkák
özöne. Helyettesként is azt érzem, ez a legnehezebb. Évrõl évre többet követelnek tõlünk. Csak
jönnek a kérdések, statisztikák, feladatok mindennap. A legfontosabbra, az iskolai élet szervezésére
egyre kevesebb idõ marad. Eddig még gyõztük humorral, sikerült újra és újra fellelkesíteni a kol-
légákat. De meddig bírjuk? Nem tudnánk végre egy végleges, hosszú távon mûködõ rendszert
kiépíteni, évrõl évre apró változtatások volnának csak, a gyakorlat szerint csiszolgatnánk, tökélete-
sítgetnénk? De hogy mindig merõben újat!?” (Nagyváros, gimnázium)

Az idézett gondolatmenet egyúttal azt is jelzi, hogy bármely változtatás, változás elfogadottsá-
ga növelhetõ, ha azt egy hosszabb távon érvényes stratégia részeként értelmezhetik az érintettek.

Reflexiók a jövendõ érettségizõkrõl

A megnyilvánulások összességében a leginkább és legrészletesebben tárgyalt téma a középiskolás
korosztály, azaz a jövendõ érettségizõk. A róluk alkotott vélemények nagy aránya többféleképpen
értelmezhetõ. Közvetve jelzi azt, hogy mind az igazgatók, mind a tanárok úgy érezték, a kimenet
megváltozásának nagy a tétje, és ez az iskolai oktatás minden szintjét érinteni fogja. Így az érettsé-
gi becsült hatásának, megvalósíthatóságának értelmezése egyrészt az általános iskolai képzés haté-
konyságát és általában az iskolai tudás minõségét, másrészt a középiskolás korosztály szociális
helyzetét is tematizálta. Az új érettségi bevezethetõségének ellenérveiben tehát gyakran jelent meg
az ún. allokációs magatartás, azaz a problémák máshová, más szintre helyezése, ahogyan azt egy
budapesti szakközépiskolai igazgató véleménye tömören jelzi: „Szóval elég nagy a baj, felfelé is
mutogatunk, lefelé is mutogatunk, ebbõl is látszik, mennyi mindennel küszködünk.” (Budapest,
gimnázium)

A diákok tudásának, tanulási motivációinak és szociális helyzetének központi témává emelése a
középiskola önbizalmának bizonyos válsága mellett azt is kifejezi, milyen problémákat azonosítanak
az iskolák az 1980-as évektõl fokozatosan növekvõ középiskolázás hatásában. Szinte minden meg-
szólaló küzdõtérként mutatja be az intézményét, ahol konfliktusokkal küszködve tudja csak feldol-
gozni és kezelni a diákok tanulási és teljesítménybeli problémáit. A megnyilvánulásokban közvetve
az a kérdés is felmerült, hogy az érettségi követelmények kezelik-e a kultúraváltás jelenségeit, és
milyen szimbolikus tudástõkét feltételeznek.
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A 2002-es megnyilvánulásokban összességében az egyes iskolák diákjairól több szó esett, mint
a vizsgakövetelményekrõl vagy az iskola tanítási programjáról, helyi tantervérõl. A 2006-os inter-
júkban viszont feltûnõen kevéssé érvényesült a vizsgázókkal azonosuló, mintegy az õ nézõpontjuk-
ból megszólaló szerepfelfogás. Ez a nézõpontváltás érthetõ is, hiszen az elsõ új érettségi vizsga
eredményei korántsem igazolták a vizsga elõtti szkeptikus szorongásokat és félelmeket.

Csökkenõ tudásszint – vélekedések a diákoktól elvárható teljesítményekrõl

Az új érettségi követelmények tudásfelfogását, de különösen a vizsgateljesítmények értékelésének a
megbízhatóságot és az objektivitást célzó jövendõbeli gyakorlatát 2002-ben sokan erõs kétséggel
fogadták. „Alap nélküli, amit most a kilencedikesektõl várunk. (…) Annak örülnénk, ha nem izzad-
ságszagú lenne az oktatás, melyben többé-kevésbé félértékû minden, nem sandán egymást lesve
adnánk jegyeket, összekacsintva a közép- és felsõfokon oktatók, mert mindegyikük tudja, hogy a
jegy csak olyan idézõjeles jegy. Kinek használ ez? És ráadásul a diák is tudja, hisz nem hülye a diák.”
(Kisváros, gimnázium)

A 2002-es interjúk rendszeresen visszatérõ motívuma az általános iskolai képzés hatékonyságá-
nak kritikája: az összefoglalóan „rohanás”-nak nevezett tananyaglegyûrés és az életkornak nem
megfelelõ egyes tananyagtartalmak ellentmondása, valamint a hitetlenné és kedvetlenné tett vagy
azzá váló diákok sokasága. E jelenség egyrészt szinte megszokott, a közvélemény és a szakmai köz-
vélekedés általában és általánosító érvénnyel mindig is elégedetlen volt és elégedetlen a korábbi
iskolafokokkal (LUKÁCS 1991). Másrészt a diákok tudásszintjének és a tanuláshoz való hozzáállásá-
nak kritikája sajátos reakció az érettségi követelményekre is, hiszen a kijelentések közvetve úgy is
értelmezhetõk, hogy mit is akarhatunk már megint a diákoktól, mikor az alapokat sem tudják.

„Saját gyerekeim általános iskolások, és ez most nem sírás, mert nagyon jók matekból, hát ma-
tektanárok gyerekei, de én mégis úgy látom, rettentõ sok az anyag, már az általános iskola alsó
tagozatától rettentõ sok anyagot nyomnak beléjük matematikából is, nem érettek rá szellemileg.
A nagy átlag nem. Csak tömjük õket, mint a libát, már az általánosban, és a PISA-mérés feladat-
sorát azért nem tudták megoldani – pedig ez egy nagyon jó feladatsor volt – mert épp a logikus
gondolkodásuk nem fejlõdik ebben a nagy hajtásban. Amikor idejönnek hozzánk a gyerekek, látjuk,
hogy a szemléletükkel baj van. Nem az általános iskolai tanárokat bántom, ismerem õket, úgy gon-
dolom, õk is a lehetõ legjobbat akarják, de a tanterv miatt nem hagyhatnak ki dolgokat. Nem sza-
badna, hogy már alsóban odajussanak gyerekek, hogy olyan feladatok vannak a sima tankönyvben,
amelyeknek a szakköri füzetekben volna a helyük. Kevesebbel és nyugodtabban az érettségi idejére
messzebbre érnénk. A gyerekek matekból egy csomó dolgot tanulnak már negyedikben, hetedik-
ben, nyolcadikban, de nem értették, és mire én el akarom nekik mondani, addigra õk már biztosak
benne, hogy ezt úgysem tudják, vagy pedig azt hiszik, hogy tudják, de igazából nem. Óriási vesz-
teség.” (Város, gimnázium)

A korábbi iskolafokok hatékonyságának kritikájába gyakran beleszövõdnek a saját, hatékonynak
tartott tanítási eljárásokról szóló reflexiók is: „Nem szép dolog a tananyagból kihagyni részeket. De
mi is úgy vagyunk ezzel, becsülettel bevallom, hogy hagyok ki részeket, amelyekrõl tudom, hogy
húsz éve nem kérdezték érettségin, remélem, hogy õk is úgy gondolják, fölösleges, de ha egyszer
kérdezik, tõlem számon kérhetõ, hogy én hogy mertem kihagyni. Gyakran nem írok le képleteteket,
amelyek kitalálhatók. Ne tanulják meg a diákok, hanem találják õket ki újra és újra. Ilyen gondol-
kodásmóddal lehetne megalapozni mindenféle tanulást.” (Város, gimnázium)
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A tanári diagnózisokban egyszerre tûnik fel az agyonterhelt, játéktól és más szabad tevékenysé-
gektõl megfosztott és a demotivált gyerek képe. „Ha a gyerek állandóan olyan helyzetbe kerül, hogy
nem tudja: bár akarja, de nem tudja – bár próbálja, de nem tudja, akkor vége. Az egésznek vége.
És közben nincs ideje hétköznap leülni, mondjuk legózni, amitõl fejlõdne a térszemlélete. Ami a
kémiai molekulák megértéséhez és sok minden máshoz is hasznos volna. Attól szenvedünk matek-
órán, hogy fölolvassuk a matekfeladatot, és nem tudják, hogy a minden meg a mindegyik között mi
a különbség. Az egész alsó tagozat eltelhetne azzal, hogy kis szöveges feladatocskákat végezné-
nek, hogy a szöveget értsék.” (Város, gimnázium)

Az alábbi megnyilvánulások visszatérõ nyelvi formája a „ha… akkor…” szerkezetû feltételes
megszorítás. Mindezek úgy is értelmezhetõk, hogy a középiskolának van egy saját programjában
rögzített vagy a szokásrendjében rögzült elvárásszintje, és ehhez a normához viszonyítja, ehhez ké-
pest minõsíti a hozzá járó tanulókat. A vélemények szerint a tapasztalat azonban ellentmond e nor-
mának, azaz a középiskola – és az egyes tanár – szerepfelfogásában gyakori a törés és ebbõl faka-
dóan a frusztráció élménye. Az új érettségi sikeres megvalósításának vélt akadályaként 2002-ben
tehát a középiskolában tanulmányaikat kezdõ diákok nem megfelelõ tudásszintjét és motivációit je-
lölték meg a véleményt nyilvánítók. „Nagyon egyetértenék a kétszintû érettségivel, ha olyan gyere-
keket kapnék itt, ami a papíron elõ van írva, hogy nyolcadikból kijõve kapni kell. Nem azt kapom.
De én beérném olyan gyerekekkel is, akik nem tudnak mindent az elõírás szerint, csak tudnak jól:
helyesen, folyamatosan és olvashatóan írni, és amit olvasnak, azt megértik, semmi több nem kelle-
ne. A többit én már megtanítanám. Csakhogy nem ilyen diákokat kapunk. Hanem olyanokat, akiknek
van valami a fejében, amit szegényeknek megpróbáltak beletömni, de csak zagyvaság lett belõle,
nem áll össze hasznosítható tudássá, mert túl sok volt ahhoz, hogy feldolgozzák. Jókai mondta
valahol, hogy a bolondok és a bölcsek mind ártalmatlanok, csak a félbolondokkal meg a félbölcsek-
kel van probléma. Nahát ez a félbölcsesség gyakori a hozzánk kerülõ diákoknál, borzalom, hogy
némelyik gyereknek mi van a fejében! Ezzel valamit kezdeni kell.” (Nagyváros, gimnázium)

„A tervbe vett követelményszint akkor lenne reális elvárás a gimnázium végén, ha az általános
iskolából jó középszintû tudással kapnánk a gyerekeket. Nincs így. Rengeteg a képzetlen tanár az
általános iskolában, úgy jönnek fel a tanítványaik, hogy szinte csak újrakezdõ csoportokat tudunk
évek óta indítani. A szülõ jogosan fel van háborodva, hogy a gyereke hat-nyolc éve tanul angolul,
és miért kezdõ könyvbõl kezdik tanítani, holott mi mást tehetnénk, amikor az alapok hiányoznak.
Addig, amíg az általános iskolában játszogatnak a gyerekek, meg versikéket tanulnak, és semmi
alapnyelvtant nem tudnak, addig ne várják el, hogy olyan szintre hozzuk fel õket negyedikre, amely
pillanatnyilag mondjuk egy nemzetközi nyelvvizsgának a felsõ foka. Tudniillik az a feladatsor, ame-
lyet mi megkaptunk, az körülbelül ezzel van egy szinten, nyolcvan százalékot kell hozzá teljesíteni.
Ez teljesen irreális dolog. Én kétféle nyugati nyelvvizsgarendszerben is vizsgáztatok, innen is, onnan
is emeltek át feladatokat, vagy nagyon hasonlókat fogalmaztak meg, ezekre nagyon kell készülni, a
nagyon jó képességû gyereknek is, hogy a vizsgát le tudja tenni. Miközben azzal kellene számolni,
hogy egy átlagos vidéki gimnáziumban átlagképességû gyerekek vannak. Akik mindazonáltal szeret-
nének egyetemre menni.” (Város, gimnázium)

„Az a tapasztalat, hogy a gyerekek egyre gyengébb képességekkel, egyre gyengébb tudással jön-
nek az általános iskolából, egyre több a pótolnivaló a középiskolában, és ha meg akarjuk õket tar-
tani, picit elnézõbbek vagyunk. Ha az olvasás és a szövegértés terén is érvényesül ez az elnézés,
akkor matematikából még több probléma lesz. Másfelõl meg kevés a kitartás a gyerekekben, ez a
másik probléma. Könnyen meghátrálnak a nehéz feladatok elõtt.” (Város, gimnázium)
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A megszólaló igazgatók és tanárok – egyúttal az általuk ismert felsõoktatásra is kiterjesztve – az
általános teljesítménycsökkenés diagnózisával minõsítették a középiskolás korosztályt, legyen szó
gimnáziumról vagy szakközépiskoláról.

„A gyerekek teljesítménycsökkenése általános, minden középiskolában így van. Konkrét tapasz-
talatom van errõl egyetemi szinten is. Hiszen ez továbbgyûrûzik. Ott tartunk, hogy az egyetemis-
táknak a harmadrésze megbukik az elsõ féléves vizsgán vagy az év végi vizsgán, mert vagy nem
hozott olyan tudást a középiskolából, amivel ott tud maradni az egyetemen, vagy pedig ugyanúgy
kezeli ezt a dolgot, mint egy középiskolás, hogy hát most nem, majd legközelebb fogom megta-
nulni, legközelebb meg nincs rá lehetõség, mint valójában a középiskolásnak sem. Az egyetemis-
tánál nem is lehet megmagyarázni ezt a helyzetet, mert lényegében felnõttekrõl van szó. Itt a
középiskolában, ha a szülõ ösztönzi, akkor többet akar a gyerek, mint amikor el van hagyva, és csak
napról napra gondolkodik, hogy majd lesz valami.” (Nagyváros, gimnázium) „Az utóbbi években
odáig engedtük le a szintet, hogy csak az egyszerû feladatokat adjuk fel, arra törekszünk, hogy a
tanuló tudjon leérettségizni. A bonyolult feladatokba már bele sem kezdünk. Nálunk ez a jellemzõ,
beszélgettem kollégákkal, szerintem másutt is így van. Akkor is, ha bevallják, és akkor is, ha nem.”
(Kisváros, szakközépiskola)

A fent idézett érzületmegnyilvánulásokhoz képest tárgyszerûbbnek minõsül a következõ véle-
mény, amely szakmai kihívásként értelmezi a vizsga új követelményeit. A megszólaló utal a közép-
iskolában, különösen a szakképzésben akkoriban kiterjedt úgynevezett „kilencedikes” szindrómára,
azaz a középiskolázás elsõ évében elégtelennek minõsített diákok nagy arányára (BÁNKUTI–HOR-
VÁTH–LUKÁCS 2004).

„Az én tárgyaimból is komoly szakmai kihívások vannak a tervezetben a tanárok számára.
Régóta vagyok a pályán, egy kicsit meg kellett küzdenünk a megyével, 1972-tõl engedélyezték az
úgynevezett tagozatos osztályt matematikából, a fakultációs rendszerben is kellett egy-két év, amíg
bedolgoztuk magunkat. Azzal biztatom a kollégákat, hogy ez a bizonyos kimeneti rendszer egy
nagy szakmai kihívás. Egy felülrõl szervezett, szabályozott, elõíró rendszer lesz, de készítõi nyilván
törekednek arra, hogy illeszkedjék a kerettantervek alapján ’házilag’ konstruált saját tanterveinkhez.
Természetesen bizonyos félelmeink is vannak, amelyekrõl a kolléga is beszélt. A kilencedik osztály-
ban készültek felmérések novemberben, amelyeket a félévi eredmények is megerõsítettek, kis
túlzással, országos botrány lett belõle, hogy fõleg szakiskolában, szakközépiskolában egyes osztá-
lyokból nyolcvanszázaléknyi gyerek megbukna. Van emiatt néminemû egymásra mutogatás, de azt
kijelenthetem, hogy az általános iskolákban nagy bajok vannak.” (Város, gimnázium)

„Az érettségin, a hagyományoson is, a tanár a bõrét viszi a vásárra. Az általános iskolákban van-
nak mindenféle monitoringok, vizsgálatok, és egy-egy iskolát el lehet marasztalni, de az mégis más.
Itt például, a környékünk kis iskoláiban, aprófalvas vidék ez, szoktam nagyon visszafogottan, nem
hivatalos hozzászólásban biztatni a kollégákat, hogy itt-ott hat-nyolc-tíz gyerek ül elõttük, mégis-
csak jobban kellene menniük a dolgoknak. Beiskolázási körzetünk tíz iskolájában ilyenek az osztály-
létszámok, leszámítva a két nagy iskolát, de már azokban is húsz körüli a tanulócsoportok létszá-
ma. Azt várná az ember, hogy innét azért már ne érkezzenek írástudatlan gyerekek. Hiszen a
matematika sem megy, ha a gyerekek nem értik a szöveget. ’Ha egy polcról leveszek két könyvet,
és az eggyel fölötte lévõre teszem’ –, az ember észreveszi, hogy már ezt sem értik. Ez a vesszõ-
paripám. Ilyen értelemben komoly nehézségek vannak, hogy a bemeneten tudunk-e valamit javítani,
hogy meg tudjunk felelni a kimeneti követelményeknek.” (Kisváros, gimnázium)

Az interjúk elemzõjének természetesen nem áll módjában az, hogy tárgyszerû bizonyítékokat
hozzon e kiterjedt tanári élményegyüttes megerõsítésére vagy cáfolatára. A jelenség azonban min-
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denképpen figyelemre és további értelmezésre érdemes, hiszen a következményei szerteágazóak.
Ha a tudásnorma érvényesülésének akadályai – a tanári érzületben – maguk a diákok, akkor az
állandósult elégedetlenségérzés egyrészt szintén állandósult frusztrációhoz, szerepkonfliktushoz
vezethet, leszerelve a tanítás fejlesztõ lehetõségeit. A teljesítménycsökkenésnek nevezett, motivá-
ciós tényezõket is jócskán tartalmazó diagnózis az okokat mindannyiszor más, középiskolán kívüli
tényezõknek tulajdonítja. Eddig az általános iskolai képzés hatékonyságának a kárhoztatása volt az
idézett interjúrészletek fõ motívuma, de kisebb mértékben ugyan, a tanulók családjának társadalmi,
anyagi helyzete, szociokulturális környezete is megjelenik mint az új érettségi bevezethetõségét
legalábbis kérdésessé tevõ tényezõ.

Szociokulturális tényezõk

Míg az eddig idézett felfogások szerint a tanulói teljesítmény jelentõs részben a korábbi iskolázás-
ra vezethetõ vissza, addig a következõ tanári megnyilvánulások a diákok szociokulturális közegének
az iskola számára meghaladhatatlan jellemzõirõl szólnak. Visszatérõ motívum a szülõk viszonya az
iskolához és a tanuláshoz, a diákok gyakori hiányzása, a taneszközök költségei, a kollégiumi lehetõ-
ségek kihasználatlansága, a diákok otthoni munkavégzése és általában az életviláguk szûkössége,
megfosztottsága az iskola által esetleg természetesnek tartott kultúrjavaktól.

A szociokulturális tényezõk kifejtésében már jelentõs eltéréseket tapasztalhatunk a gimnáziumi
és a szakközépiskolai megszólalók között. A szakképzésben, különösen azokban az iskolákban,
ahol szakiskola is mûködik, nagyobb arányban jelennek meg az említett társadalmi, életmódbeli,
motivációs problémák, a gimnáziumi megszólalók inkább arról az erõfeszítésrõl számolnak be,
amellyel a maguk szintjét elérik vagy õrizni képesek.

„Elit gimnáziumnak tartanak bennünket. Igen. Ez iszonyatosan sok munkát jelent és nagyon nagy
felelõsséget. Könnyû itt tanítani, mondják, hiszen itt a gyerekek önjárók, és a maguk módján min-
dent ismernek és tudnak. Ez mítosz, nem igaz. Valóban vannak különlegesen tehetséges gyerekek,
és vannak olyanok is, akik önállóan, komolyabb tanári irányítás nélkül is végzik a dolgukat. De nagy
átlagban itt ugyanolyan kemény munka folyik, mint bárhol másutt, megspékelve azzal, hogy a diák
sokkal kritikusabb. Pontosan látja, melyik tanár mit ad, tudja, mit vár a tanártól, nagyobb a szülõi
elvárás, az iskolavezetés részérõl is van elvárás, tehát a tanárnak produkálnia kell, eredményt kell
felmutatnia. Felelõsséget vállalt azért, hogy a negyven gyerekbõl legalább harminckilencet felvesz-
nek egyetemre. Más kérdés persze, hogy lényegesen nagyobb a motiváltságuk a gyerekeknek a ta-
nulásra, és a szülõi háttér is támogató. Valamikor a rendszerváltás elõtt sokkal beszabályozottabb
rendszerként mûködtek ezek az iskolák. Ma nagyon liberális szellem van, a gyerekek szívesen jár-
nak ide, nagyon szeretik az iskolát, sokféle program van, a nevelésnek is megvan a színtere, és a
szabadidõs tevékenységeknek is. Nem tanulógépek járnak ide. Nem csak a tanítás a fontos, van is-
kolai klub, iskolaest, kórustalálkozó, ilyen-olyan zenekar és minden, ami kell egy normális iskolá-
ban.” (Nagyváros, gimnázium)

A szakképzést folytató iskolákban gyakori kritika az elméleti, azaz általános képzésnek túlsúlya
a manuális, gyakorlati tevékenységekhez képest. „Hozzá kell tenni ehhez, hogy minden lélektani
kutatás kimutatta, késõ a gyerekeknek tizenhét éves korukban adni tût, ollót, cérnát, reszelõt, gya-
lut a kezükbe. Ugyanakkor az általános iskolai technikaoktatás sem készíti elõ a szakképzést, alig
van gyakorlati képzés.” (Város, szakközépiskola)

Volt olyan vélemény is, amely az érettségi expanzióját vitatva, mintegy annak következményeként
egy jól felkészült szakmunkásréteg eltûnését látta az általános képzés kiterjesztésében.
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„Aztán baj van a szakmák presztízsével is. Egyre kevesebb az asztalos, a varrónõ, kõmûves meg
nem akar lenni senki. Nem értem, hogy miért, mikor minden álláskeresõ újság tele van hirdetésekkel
kõmûveseknek, jó keresettel, akkor miért akarja a szülõ, hogy a gyerekébõl csak azért is vendég-
látós legyen. Vasmunkás, lakatos, ilyesmi már szóba sem kerül. Lassan nálunk már nem lesz, aki
egy zárat kinyisson. Olyan helyekre várunk hiába gyerekeket, ahol számítógéppel vezérelt forgá-
csológépekkel kellene dolgozni. De hiába hirdetjük meg ezeket a szakmákat, nincs jelentkezõ, min-
denki vendéglátós akar lenni. Persze a gyerek mindenkitõl azt hallja, hogy érettségiznie kell. És nem
teszik hozzá, hogy a szakmunkásvizsga megszerzése után menjen érettségizni, mert neki, a nyolc-
van százalék többségének így volna jó. Ezzel maximálisan egyetértenék. Mert az érettségi utáni
szakmatanulás már nehezen megy. Nálunk nincs szokásban. Melyiket válassza? Amikor arról van
szó, hogy az általános iskolában, a technikaórán még az a kis gombvarrás sem volt, amit még mi
is csináltunk, nem tudná a zokniját megstoppolni, nem tud tûbe cérnát befûzni. Kalapács, fûrész,
ásó sehogy sem áll a kezében. Hogy fog az egy szakmát megtanulni? Meg hogy fog utána bemen-
ni a poros épületbe, hogy fog olajban turkálni, aki húszéves koráig meg sem próbálta? Mintha itt
minden a feje tetejére állt volna.” (Város, szakközépiskola)

„Ráadásul a mi iskolánk különleges helyzetben van, mert egy szakiskola és egy szakmunkás-
képzõ összevonásából jött létre, ma már hatszázötven tanulónk van, ötven-egynéhány pedagógus-
sal. Nekünk a legfontosabb célunk az lenne, hogy diákjaink szakmát tanuljanak, és utána a kor
követelményeinek megfelelõen minél többen érettségizzenek le. De most már ott tartunk, hogy a
szakközépiskolai képzés és az általános gimnáziumi képzés között alig lesz különbség. Ez nem ked-
vez az alacsonyabb elõképzettségû, eleve hátrányosabb pozícióból ideérkezõ gyerekeknek. És
akkor még ehhez tegyük hozzá, hogy a szakközépiskola harmadik-negyedik osztályaiban heti nyolc
óra szakmai tantárgy van. Ez az a plusz, ami nincs a gimnáziumban. Jó volt az az iskolatípus, hogy
a szakképzést befejezõ fiatalok, tehát a végzett szakmunkások idejöttek, és két év alatt, ez most
már három lett, felkészítjük õket a nappali érettségire. Õk már általában tudják, mit akarnak, álta-
lában odafigyelnek. De könyörgöm, negyvenet beültetnek egy osztályba, elférni se férünk, a leve-
gõ elhasznált, borzasztó, fizikailag is borzasztó, az embernek testileg és lelkileg is kell valamennyi
tér! Ha az a tér nincs meg, az ember rosszul érzi magát. De ez már messzire vezetne, ez már nem
a kétszintû érettségi problémája.” (Város, szakközépiskola)

A következõ megnyilvánulások jelzik, hogy az iskolák a tanulóik révén is találkoznak a hazai tár-
sadalomstatisztikákból jól ismert jelenségekkel: a családok pénzügyi problémáival, a kortárs csoport
erõteljes hatásával, a munkanélküliséggel, a különösen hátrányos régiókban felhalmozódó feszült-
ségekkel. Többen a kommunikációs nehézségekre is utalnak e problémák iskolai kezelésében.

„Tanulóink szociális körülményeirõl is beszélnünk kell. Az osztálynaplókból kiderül, hogy a
szülõk fele elvált. És sok közöttük a munkanélküli. Akik ideadják a gyerekeiket, azok zöme megõr-
zésre adja, meg hogy lesz talán belõlük valamilyen szakmát végzett ember. De nem követik a
gyerekeik munkáját, mint ahogy az régebben természetes volt. Hiszen régen a középiskolába kerü-
lés a szülõ elhatározása, döntése volt. Most meg egyfajta kényszerûség, hiszen valahova menni kell,
valahová be kell iratkozni. Ez a tömegoktatás következménye. Emiatt aztán a tanulási motivációt is
pótolni kellene a gyerekek egy részénél. És ez kulcskérdés, ha nem is lehet a tantervbe beiktatni.
Olyan családból is jönnek gyerekek, ahol mind a két szülõ munkanélküli. A gyerek elõtt tehát nincs
jó példa, nem látja, hogy a szülõk mindennap elmennek dolgozni, munkájuk van, kötelezettségeik
vannak. A leszakadt rétegek újratermelõdnek. Ezt tapasztaljuk Borsod közepén. A szülõknek gyak-
ran addig érdekes csak az iskola, hogy a gyerekük be legyen íratva, amíg megkapják az igazolást az
iskolalátogatásról, hogy fölvehessék a tankönyvsegélyt az önkormányzatnál, fölvehessék a kiegészí-
tõ családi pótlékot, mindent, amit lehet. Augusztus közepétõl kezdve minden tanévkezdet elõtt itt
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tipródnak a szülõk az elõszobában, hogy mennyibe fog kerülni a tankönyv, írjunk errõl igazolást,
meg egyebekrõl is, miközben még be sem írtuk a gyereket. A következõ lépés, sok dosszié van er-
rõl, a levelezés a jegyzõkkel, hogy a beíratott gyerekeket elfelejtik iskolába elküldeni, vagy a jegy-
zõ kér igazolást, hogy itt van-e az iskolában a gyerek. Nálunk ez a probléma csak az osztályok
tizedét, huszadát érinti, de olyan helyeken, ahol szakiskolai képzés is van, ahol felvételikötelezett-
séggel járó szakiskolai ágak vannak, ott rosszabb a helyzet. De sajnos nálunk is egyre romlik. Aztán
ezek a gyerekek, még ha járnak is, rengeteget hiányoznak. Nehéz rájuk hatni, nehéz meggyõzni
õket, hogy a rendszeres iskolába járás alapvetõ feltétel ahhoz, hogy a követelmények minimumát
teljesíteni tudják. Nem kapnak otthon semmiféle biztatást, támogatást, hogy az iskolát komolyan
kell venni. Semmiféle segítséget nem kapunk otthonról, a szülõktõl. Tisztelet a kevés kivételnek.”
(Város, szakközépiskola)

„Lehetnének a diákjaink kollégisták, kaphatnának segítséget a tanulásban, de azt mondják a szü-
lõk, hogy magas a kollégiumi díj, és otthon egy tányér leves nekik is jut. Egy fél liter vízzel többet
öntenek a leveshez, és akkor nem kell fizetni. Még a kollégistákra is jellemzõ a spórolás. Az osztá-
lyomban ezen a csonka héten, május elseje után, csütörtök-péntekre nem jött vissza a kollégisták
nagy része. Holott azzal engedtem el õket, hogy gyermekeim, tessék visszajönni, dolgoznunk kell.
Hallgatott mindenki, aztán mondták utána, tudták, hogy nem fognak visszajönni, mert sokba kerül
a buszköltség, a vonatköltség. Aztán a gyerekek egymást is tudják heccelni azzal, hogy nem jó a
kollégiumban. A fegyelem, a rendszeresség számukra esetleg nem elfogadható. És inkább bumlizik
naponta, a buszon jól érzi magát a barátokkal, haverokkal. A szülõ rosszul kalkulál, vagy hagyja
magát becsapni. A kollégiumi díj egy kétgyerekes családban négy-ötezer forint havonta. És ebben
a teljes ellátás benne van. Ha diákbérlettel jár be a tanuló naponta, vásárol a büfében, mert hajnal-
ban indul, és otthon nincs ideje reggelizni, és akkor még az otthoni étkezések árát is hozzáadjuk,
merem mondani, semmivel sem drágább a kollégium, mint a bejárás. Csak egy összegben kell a
díjat befizetni, ami bizonyos családokban lehet, hogy probléma. Másrészt itt négytõl hétig szilen-
cium van, a fenekén kell ülni, nem lehet csavarogni, négy után már csak tanári kísérettel, vagy szer-
vezett program keretében mehet ki a városba. Tehát nincsen tengés-lengés. Biztos, hogy ez nem
minden gyereknek vonzó. A szülõknek inkább tetszene, csak õk meg hagyják magukat megzsarol-
ni. Meg hát egy kamaszt nem nagyon lehet már kényszeríteni. És persze hátrány az is, hogy a miénk
csak lánykollégium. Ha koedukált lenne, érdekesebb lenne. A szülõ nem vállalja a konfliktust a
gyerekével. Sem a kollégiumért, sem a tanulásért nem vállal fel semmi konfliktust. Nem akarok a
régi, szép idõkkel jönni, amikor félévente kétszer mentem haza Debrecenbõl, a középiskolából.
Most egy hétig sem bírják ki. Ha a tanuló mindennap haza akar menni, el is éri. Pedig az utazás
rengeteg idõt elvesz tõle. A közeli városból mennyi bejárónk van. Mindegyiknek kollégistának kel-
lene lennie. És alig van onnan kollégista. Pedig a kollégium tanulmányi statisztikája jobb, mint az
iskoláé. Másféle elõnyökrõl nem is beszélve.” (Város, szakközépiskola)

„Sok gyerek be van fogva az otthoni állattenyésztésbe, a mezõgazdaságba. Vidékrõl járnak be
buszokkal, ez illúzió, hogy a mi gyerekünk hazamegy, és leül az internet mellé, a mi gyerekünk ki-
megy az iskolából, és várja a buszt, és utána örül, ha valamikor hazaér, este ötkor, eszik, majd
utána jó, ha a szülei nem zavarják ki dolgozni. Ha nem akarnánk érettségiztetni a gyerekeket, akkor
azt mondom, rendben, nincs ezzel baj, de a nyolcvan százalékukat le akarjuk érettségiztetni. Több
tananyagból, mint amennyit a harmincas években az érettségire szántak, amikor a gyerekeknek
nyolc-tíz százaléka érettségizett, és az mind olyan indíttatású gyerek volt, családilag is és egyéni-
leg is, aki akart is és tudott is boldogulni az iskolában. Gondoljuk meg, hogy ma kiket akarunk
érettségiztetni, ez így most nem fog menni! Vagy becsapjuk magunkat, becsapjuk a társadalmat,
becsapjuk a szülõt, és nagyon becsapjuk a fiatalokat, amikor azt mondjuk, hogy te most olyan szin-
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ten vagy, mint egy tizenöt évvel ezelõtt érettségizõ. Mindenki tudja, hogy nincs olyan szinten. És
ugyan néha benne van az újságban, hogy jé, mit produkálnak a felvételizõk, de nem nagyon valljuk
be, milyen rémületesen alacsony szinten vannak. A legnagyobb részét nem lenne szabad átenged-
ni. De ha én nem engedem át, akkor átengedik a szomszéd városban. Amikor elmegy pótérettsé-
gizni, már föl van véve a fõiskolára, és a fõiskolán már hármas dolgozatot írt, nekem meg nem
tudott mondani egy Arany-verscímet sem. Ha viszont mi nem vesszük föl az iskolába, ha nem
engedjük át, akkor nekünk nem lesz gyerekünk.” (Város, szakközépiskola)

„Visszatérve a nevelésre. Van a társadalomnak egy felsõ húsz százaléka, ahol a gyerekek sokat
kapnak otthon. Nekik jó kihívás az érettségi. Az emelt szintû érettségi is. De nekünk itt, a mi isko-
lánkban épp az otthoni neveltség hiánya a legnagyobb problémánk. Persze ki lehet bújni a felelõs-
ség alól. Egyszerûbb, ha megtanulja az ember, két-három év alatt rá lehet jönni, hogyan lehet
idomítani a gyerekeket a sikeres érettségire. Én is idomítok. Mondtam, nemegyszer mondtam, én
idomítok. Ha nem is mindenkit. Hiába mondjuk azt, hogy nem így van, így van. Idomítsuk tehát a
diákjainkat, hogy az érettségin átmenjenek, vagy neveljünk belõlük olyan állampolgárokat, akik
a maguk szintjén tájékozottak a világban, a maguk területén tudják, minek hol a helye, tudják, mit
hogyan értékeljenek, tudják, hogy kell szót érteniük, törõdniük a családjukkal, hogyan kell érintkez-
niük a környezetükkel, hogyan boldogulhatnak a munkahelyükön? (Város, szakközépiskola)

„Néhány évvel ezelõtt egy nevelõtestületi értekezleten fogalmazódott meg, hogy olyan a hely-
zet, mintha kettészakadt volna az ország. A diákjaink nem értik, amikor beszélünk hozzájuk. Azt
szoktam mondani a gyerekeknek, ha értetlenkednek, hogy magyarul mondom. Magyarul beszélek,
de nem értik meg. Mert nem olvasnak az említett okok, és olyan dolgokat kérnek tõlük már kis-
gyermekkorukban, amelyekre semmi szükségük. Közben nem jut idõ a fontos dolgokra. Ezt kellett
elõször elmondanom. Másodszor pedig azt, hogy az iskolavezetésnek, melynek a képviseletében
most én itt ülök, az a gondja, problémája, hogy amikor közeleg az érettségi, akkor látják a kollégák,
és a gyerekek is az utolsó évben látják be, lehetséges, hogy az érettségi nem fog sikerülni. És már
követelõdzés szintjén van az, hogy én ide jártam négy évig, az én fejkvótámat ide utalta az állam,
engem felvett az egyetem vagy a fõiskola, adják ide az érettségit. Itt tartunk már. De a diákokat túl-
terhelni nem lehet, a létszámok kötöttek, a bérek kötöttek, akkor most milyen megoldás legyen?
Mondjuk a diákjainknak, hogy menjél haza, vegyél magánórát?” (Város, gimnázium és szakközép-
iskola)

„Nem volt olyan osztályom, ahol a gyerekek családjainak több mint a felében ne lettek volna ko-
moly gondok. Elváltak a szülõk, kitagadták a gyereket, üldözi a nevelõapja, finoman szólva. Elza-
varják otthonról, a szülõk az iskolában veszekednek rajta, majdnem engem vertek meg miatta, hogy
most kié a gyerek, meg miért nem hallgat rá. Itt ilyen problémákkal kell küzdeni, és ez lenne a fon-
tosabb, persze tudjon a gyerek idegen nyelvet, de sok év után még mindig nem vagyok benne biz-
tos, hogy az igeidõk egyeztetését olyan szinten kell tudni, amilyen szinten mi kérjük. És más
tárgyaknál is így van ez. A szegény matematikatanárok azt mondják, hogy már a szorzással és az
összeadással kell bajlódniuk.” (Város, szakközépiskola)

„Én még egy kicsit a családi háttérrõl szólnék. Szülõi értekezleten mondta az egyik szülõ, egy
kis szorgalmas kislány anyja, hogy õ már leoltotta a villanyt, meg kivette a gyerek kezébõl a könyvet,
hogy ne tanuljon már olyan sokat. Mit tanul annyit! Pedig ez a gyerek igyekezne. Biológiaversenyre
készültünk egy diákkal, és most már sok anyag CD-n van, és kérdeztem, hogy van-e otthon szá-
mítógépetek. Nem volt. Beszéltem a szülõkkel, hogy nem tudnának-e egy használt gépet venni.
Nem tudnának. Mindketten munkanélküliek. Marad az iskolai felkészítés. De a gyerek bejáró, ha
nem megy haza a délutáni busszal, akkor este hat után van a következõ, és nyolc körül ér haza. Így
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áll az esélyegyenlõség. Ilyen problémákkal kell küzdenünk. A törvények sem minket segítenek. Sok-
kal többet hallunk a tanulók jogairól, mint a kötelességérõl, és én, aki már megõszültem, ezzel nem
értek egyet. Mert én elõször azt mondom, hogy kötelesség, és majd utána jog. Mert a gyerekek
elsõ dolga a tanulás lenne. Eddig úgy szólt a törvény, hogy ha egy bizonyos tantárgyból a kötelezõ
óraszám húsz százalékát meghaladta a tanuló hiányzása, akkor osztályozóvizsgát tehet, ha a tan-
testület engedélyezi. Most már harminc százalékot hiányozhat a gyerek, csak akkor kell õt osztá-
lyozóvizsgára küldeni. És csak akkor tagadhatjuk meg a kötelezõ vizsgára való jelentkezést, ha az
igazolatlan hiányzások száma meghaladja az igazoltakét. Ezt a gyerekek és a szülõk is nagyon jól
megjegyzik. És egy órával a határ elõtt leáll a diák a hiányzással, közönséges számításból vissza-
élve a joggal.” (Város, gimnázium)

„Megesik, hogy valaki 17 éves korában megy elõször kirándulni. Nyelvszakos tanárok mondják,
hogy bizony sokszor okoz problémát a gyerekek világának szûkössége. Van olyan diák, akirõl kide-
rült, hogy nem ült még vonaton. Iskolai szinten tíz-egynéhány százaléknál nem több a cigány ta-
nulóink száma. Bár nem tartjuk nyilván, rejtett statisztikánk sincs errõl. Nincs velük problémánk.
Akik a szakközépiskolába bekerültek, végigjárták a négy évet, tisztességesen leérettségiztek, meg-
szerezték a végzettséget, megbecsült dolgozói valamelyik egészségügyi intézménynek. A gimná-
ziumban ugyanez a helyzet. Noha viszonylag nagy a lemorzsolódás. A bukási arány. Öt-hat év, és
nagyobb létszámban jönnek. Két kollégámmal részt vettünk már egy hatvanórás továbbképzésen,
hogy valami ízelítõt kapjunk arról, hogyan kellene dolgozni ezekkel a gyerekekkel, hogy sikeres le-
gyen a munkánk. Marasztalja ez a város az embert, az sem nagyon tud mozdulni, aki akar. Ha
elköltözne, az itteni lakásából nem tudna lakást venni magának a Dunántúlon vagy egy jobb város-
ban. Ég és föld a lakásárak közötti különbség. Én most vettem egy családi házat kétmillió forintért.
A sógorom Nyugat-Magyarországon lakik, ott egy garázs kerül ennyibe. Beindult sok minden, ami
jót tesz az iskolának, rövid távon meg hosszú távon is. Épp most küldözgettem leveleket egy tehet-
séggondozó programunk ügyében, most indulna el, egy amerikai alapítvány támogatja. Angol nyelvi
képzés gyerekeknek, meg üzleti ismeretek tanítása, hozzákötve a tanártovábbképzés is. Két mi-
nisztérium is támogatást ígért, de hogy a kormányváltás után mi lesz, majd még meglátjuk. Az a
hatalom, amellyel ma egy iskolaigazgató rendelkezik, az szinte semmi. Belülrõl mondom ezt.
A többi csak látszat.” (Város, gimnázium és szakközépiskola)

Ha a kommunikatív tartalom szempontjából vizsgáljuk a tanárok által körvonalazott „becslési
forgatókönyveket”, a jellemzõ megnyilvánulások szerkezetét és témáját, megkülönböztethetjük a
tanári nézõpontból értékelt tanári becsléseket és a szintén tanári nézõpontból megfogalmazott, ám
a diákokra vonatkoztatott becsléseket, mindkettõt a várt negatív és pozitív hatások szempontjából
is dokumentálva. Az emocionális és racionális érvekbõl szövõdõ vélemények összegzésébõl lát-
ható, hogy a tanárok erõs szerepközösséget feltételeznek a diákokkal, azaz a tanítási nehézségek-
bõl arra a következtetésre jutnak, hogy az új vizsga nem kedvezhet az õ tanítványaiknak. Mintegy
a jelenben tapasztalható jelenségek meghosszabbításaként a negatív becslések elsõsorban a diákok
várható teljesítményére vonatkoznak. A megkérdezettek által említett tanítási-tanulási nehézségek
zömét lényegében egyrészt a középiskolát megelõzõ alapozó képzés hiányosságaira vezetik vissza,
ideértve a közelebbrõl nem részletezett tananyagokat is, másrészt a tanulók családi környezetében
tapasztalható zavarokban látják. A tanári nézõpontból pozitívnak ítélt jelenség a felsõoktatási felvé-
teli vizsga megszûnése, ez deklaráltan kedvezõnek ítéltetik a tanulók számára is. Bár csak egy-egy
megszólaló jelezte a standard elemek megjelenését, így a vizsgakövetelmények egységességét és a
külsõ értékelést. Ez utóbbi növelheti az önismeretet, kedvezõ az izoláltnak érzett iskolai lét felol-
dásában, sõt az iskolák közötti együttmûködésben is.
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A fentiekben idézett szociális helyzetkép ellensúlyozására kialakított magatartás az iskola meg-
tartóerejének növelése. A megszólalók szerint ez elsõsorban azt jelenti, hogy a tanárok, a diákok
és a szülõk kötõdnek az iskolához, az iskolai klímához.

„Ebben az iskolában harminc olyan tanár van a hatvannyolcból, aki itt érettségizett, és aztán
visszajött tanítani. Mindannyian azért jöttünk vissza, mert tenni akartunk valamit ezért az iskoláért.
Pedig lehet, hogy több pénzt kerestünk volna, ha más helyet választunk, más munkát. Közgazdász
kolléganõm hallatlanul kreatív, menedzsertípus, biztos, hogy bárhová került volna, lényegesen töb-
bet keresne, mint itt. Mi itt úgy gondoljuk, olyan többletet tudunk adni a diákjainknak, amilyet senki
mástól nem kapnának meg. Nekem az a felelõsségem, hogy hagyjam a kollégáimat dolgozni, hiszen
diákjaink sok szép sikere igazolja õket. S mindent meg kell tenni, hogy azért anyagilag se bánják
meg. Rengeteget pályáztunk, azért van kétszázhatvan számítógépünk, pályázathegyeket írtunk,
hogy pénzt szerezzünk az iskolának. Vizsgaközpont vagyunk, oktató bt.-k és kft.-k megállnak itt a
küszöbön, és fizetnek azért, hogy itt a vizsga megtörténjen. Amíg a minõségi munka rovására nem
megy, addig hagyom a kollégákat óraadóként bárhol elhelyezkedni, ha módjuk van rá. Ami jogilag
lehetséges a jó gazdálkodásban, azt megpróbáljuk, juttatásokat, jutalmat, munkaruhát, ruhapénzt,
mindent megadunk, hogy ne menjenek el, hogy ez a színvonalas munka a gyerekekért ne akadjon
el. Az angol két tannyelvû ágazatunkon hatszoros túljelentkezés volt, de ha az iskola egészét
nézem, akkor is háromszoros a túljelentkezés. Szeretjük az iskolánkat, és éppen ezért, mert jön-
nek a gyerekek, és jó gyerekek jönnek, az irántuk érzett felelõsség mondatta velünk mindazt, amit
mondtunk.” (Nagyváros, szakközépiskola)

„Ugyanakkor szeretnek itt lenni a gyerekek, csak a tanulásra való hajlandóság hiányzik. Szívesen
töltik itt az idõt, jól érzik magukat, jobb környezetben vannak általában, mint otthon, csak a munka
hiányzik, a munkához szükséges elszántság, a fegyelem és az akaraterõ. Mindannyian úgy látjuk,
hogy ennek elég mélyen gyökerezõ társadalmi okai vannak. Amikor tizenöt évvel ezelõtt az iskola
még egészségügyi és óvónõi szakközépiskola volt, és az országban talán összesen öt helyen képez-
tek óvónõket középfokon, akkor mi még felvételiztettünk, ide olyan gyerekek jöttek, akiknek ha azt
mondtam volna fizikaórán, hogy visszafelé kellene megtanulni húsz oldalt, arra is képesek lettek
volna. Ma a gyerekekbõl hiányzik az indíttatás a tanulásra. Hiába szeretnek bennünket. Hiszen tud-
juk, melyikhez hogy kell szólni. A szülõkkel már nehezebben boldogulunk. Nem nagyon szeretnek
idejönni. Tudják, ha hívjuk õket, akkor valami probléma van. Szülõi értekezletre sem nagyon szeret-
nek jönni, még azok sem, akik nagyon is ráérnének, hiszen munkájuk sincs. Az általános iskolában
még jobb a helyzet, amikor a gyerek alsó tagozatos, még minden reggel ott van az anyuka, beszél
a tanító nénivel. De a középiskolás gyerek teljesítménye már csak akkor érdekli a szülõt, ha büszke
lehet rá.” (Város, szakközépiskola)

„Azt gondoljuk, az iskolának maximálisan meg kell hagynia a tanár önállóságát. De érvényesít-
sük azokat az alapelveket is, amelyek mentén eredményesek lehetünk. Lessük el Don Boscótól, amit
lehet! Elõzzük meg a lemaradásokat, elõzzük meg a problémákat, valamilyen belsõ motiváció be-
indításával, a szeretet erejével, próbáljuk meg a gyerekeket ráhangolni, hogy érdemes, miattam, ha
engem szeret, akkor énmiattam, ha van valaki, akit szeret a környezetében, akkor miatta, netán
valamilyen magasabb rendû eszmeiségnek megfelelve. Személyre szóló nevelési programokat kö-
vetelek a tanároktól. Formálisan is. Nagyon nehéz behajtani ezt a tanárokon. Rendkívül nehéz. De
mégis muszáj. Megvan a pedagógiája a mi diákjaink problémájának. Adottak a módszerek is, csak
rendkívül nehéz az egyes tanároknál elérni, hogy a megfelelõ színvonalon tegyék a dolgukat. Ha
következetesek vagyunk, akkor ez az egyénenkénti tervezés rendkívül sok adminisztrációt jelent, ha
nem vagyunk elég következetesek, akkor is meg kell lennie fejben, de az úgy kevésbé tetten érhetõ,
és kevésbé követhetõ, követelhetõ.” (Város, gimnázium)
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„Nekünk tanároknak az a fontos, hogy a gyerekek és a szülõk kedveljék az iskolánkat. Teljesül-
jenek az elvárásaik. Azt kapják, amit ígértünk. Ha probléma van, sose a gyerekekben keresem elõ-
ször a hibát. Ez a szemlélet nem általános a pedagógustársadalomban. Nálunk sem. Kollégáim az
elõzõ évtizedekben hozzászoktak, hogy jó gyerekek járnak hozzánk. Csak hát idõközben megvál-
tozott a világ. Olyan gyerekek jönnek, akik itt fedezik föl, hogy könyv is van, és lehet olvasni, meg
kell is olvasni. Minden nap, minden óra sikeréért meg kell vívni a gyerekekkel, meg kell nyerni õket.”
(Város, gimnázium)

Iskolai elvárások

Középszint és/vagy emelt szint

A megkérdezettek a számukra fontos információk értéke szempontjából eltérõ jelentõséget tulaj-
donítottak a vizsga várható jellemzõinek. Az igazgatók jellemzõen többet reflektáltak a vizsga két
szintjére, és a két szint szerintük elõre látható, iskoláik tanulóit érintõ társadalmi hatására. Egy
intézményvezetõ az új vizsga egységességét üdvözölte: „A kétszintû érettségi tudásszint, és nem
iskolatípus szerint mér, ezért tartom nagyon jónak.” (Város, szakközépiskola)

A szakképzõ intézmények vezetõi viszont általában kritikusan reagáltak a tanulóiknak kevésbé
relevánsnak tûnõ emelt szintû vizsga elérhetõségére. (Kérdés, mennyire érvényesültek késõbb egy-
egy iskolavezetõ ez irányú fenntartásai az eltérõ vizsgaszintre felkészítõ tanulócsoportok szerve-
zésének tényében.) Összességében a ’középszint nekünk jó lesz’ cél vonzóbbnak tûnt 2002-ben,
mint az emelt szintû vizsgára való felkészítés. A fenntartások között említõdött a felsõoktatási fel-
vételi és az érettségi vizsga azonosságából eredõ nagyobb felelõsség és az ezzel együtt járó eset-
leges szülõi nyomás.

„Kiindulva a tanulóifjúság tudásából, pontosabban az országos felmérések rossz eredményeibõl,
a középszintû érettségivel a diáktömegek érettségiztetését akarják megoldani. Valójában ennek az
érettséginek nem lesz súlya, gyakorlatilag a középiskola elvégzését bizonyítja majd. Valamiféle
rangja az emelt szintnek lesz, mert ez biztosítja a továbbtanulást. Az erre való felkészítés azonban
egy ilyen kis iskolában, mint amilyenek mi vagyunk, súlyos dilemmát vet fel. Mi aligha leszünk képe-
sek rá, se pénz, se órakeret, se elegendõ tanár nem lesz rá. De az összevonás sem jó, az sem jó,
ha másik iskolába mennek a diákjaink. Hiszen akkor egyszerûbb, ha eleve odajárnak.” (Város, szak-
középiskola)

„A mi gyerekanyagunk viszont nagyon gyenge. A mi horizontunk a középszint. Így azonban egy-
fajta kirekesztést érzek.” (Város, szakközépiskola)

A vizsgaszintek funkcióját, különösen a középszint vizsgakövetelményeinek tartalmi horizontját
is a diákok (iskolából látható) szociokulturális háttere alapján jelölte meg az egyik megszólaló.

„A középszintû érettségivel e gyerekek kulturáltsági szintjét kellene emelni, tehát nevelni kellene
õket, a világban való tájékozottságukat segíteni, ami a mostani tervezetben csak úgy mellékesen van
megjegyezve, hogy média, elektronikus információhordozók meg egyebek. Pedig erre kellene he-
lyezni a hangsúlyt, hiszen ezeket az eszközöket használják, ebben a világban élnek. Õk nem
Balassi-könyvvel és nem is Eörsi István-verssel fognak elaludni, a tévét fogják bekapcsolni, és nézik
a szappanoperát, nézik a Heti Hetest, nézik a kabarékat, nézik, amit a tévé ad, az agresszív filme-
ket. Ha mindezt úgy engedjük rájuk hatni, ahogy most, akkor meggyõzõdésem, hogy ennek a gene-
rációnak a nagy részét el fogjuk veszíteni. El fogjuk veszíteni, mert nincs elõttük minta. A miniszter
úr azt mondta, hogy ez a probléma a családi körbe tartozik. Csak a család nem oldja meg. Mert
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néha az apuka meg az anyuka kevésbé nevelt, mint a gyerekeik. Ezt be kell látni. Hiába szépítünk,
legföljebb kékre festjük az eget, de attól felhõs marad.” (Város, szakközépiskola és szakiskola)

„Úgy gondoltuk, nem feltétlenül kell tizennégy éves korban már a szakmával nyakon önteni a
gyereket, hanem inkább közismereti tantárgyakat tanuljanak, én közgazdászként is azt vallom, hogy
nyelveket kell tanulni, általános mûveltségre van szükség, azután jöhet a szakma. Ennek jegyében
itt egy nagyon jó tanterv született, amit mi írtunk a kolléganõmmel, és így két szakmai alapozó tan-
tárgy lett, a régi könyvvitel, statisztika, pénzügy helyett lett egy üzleti gazdaságtan, ami egy széles
alapozást nyújtva kedvet csinál a szakmai folytatáshoz. A közgazdasági képzés elméleti alapjául
pedig a közgazdaságtan kell hogy szolgáljon, ami ráadásul egyetemi felvételi tantárgy is. Ez a mo-
dell nagyon szépen bevált, jól is mûködik, diákjaink az érettségin nem természettudományi tárgyat
választanak, hanem többnyire közgazdaságtant. De a szabadon választható tantárgyak között van
az üzleti gazdaságtan is. És akkor most a kétszintû érettségivel ezt a két tárgyat összemosták. A kö-
zépszinten egy zömében az üzleti gazdaságtanból és kisebb arányban az elméleti közgazdaságtan-
ból vannak mixelve a tételek, az emelt szinten pedig egy olyan közgazdaságtan-érettségit ter-
veznek, amelyik a mai szakmai versenyek szintjének felel meg. Bár a versenyen és a mai felvételiken
is csak írásbeli van, ettõl kezdve viszont lenne szóbeli is. Ráadásul nem látjuk a garanciáját annak,
hogy ezt az egyetemek el fogják fogadni, ezt még ma senki nem mondja nekünk, hogy ha a diák az
emelt szintû érettségit leteszi, akkor az egyben felvételi vizsgát is jelent. Arról nem is beszélve,
hogy nem mindig mennek a gyerekeink rögtön egyetemre, fõiskolára, sokan, még a jó képességûek
is azt mondják, hogy megszerzik elõbb a szakmát, és majd utána mennek tovább. És akkor neki az
a dilemmája, hogy a szakmához elég a középszintû érettségi, leteszi azt, mert azzal alapozza meg
a szakmai képzést, és akkor a következõ évben meg emelt szinten fog közgazdaságtanból felvéte-
lizni. Vagy érettségizni? Hogy lesz ez?” (Város, szakközépiskola)

„Ismerjük a dokumentumokat a kétszintû érettségivel kapcsolatban, és magyartanár lévén, meg-
néztem a magam területét, de még igazán nem gondoltunk bele, mi lesz, hogy lesz. Most pillanat-
nyilag az a legfõbb gondunk, hogy akik idejárnak, õk hogyan tudnak érettségizni. Az alapítványnak
bizalmat szavazott itt öt évvel ezelõtt harminc fiatal, harminc család. Létrejött itt egy mûszaki
fõiskola konzultációs központja. S mi azt gondoltuk, hogy akkor kellene ide egy középiskola is. És
akkor én, a helyi általános iskola nyugdíjas igazgatónõje néhány kollégámmal magánalapítványként,
állami támogatással létrehoztuk ezt a középiskolát. Nekünk bizonyítani kell, hogy mi jók vagyunk,
jó, hogy itt vagyunk. Pedig az elsõ és a második évben olyan nagyon nem válogathattunk, mert ke-
vesen jelentkeztek. Talán most már elérjük, hogy tudunk válogatni a jelentkezõk közül. Egyelõre
örülünk annak, ha ezek a gyerekek teljesítik a középszintet. Bár a jövõben is arra számíthatunk,
miután a közelünkben van két remek gimnázium, hogy õk el fogják vinni az emelt szintûre képes
gyerekeket. Mi szakközépiskolaként a szakmát emelt szinten fogjuk tudni oktatni, mindenünk meg-
van hozzá, de magyar történelembõl a tanulóink zöme nem fog emelt szinten érettségizni. A kö-
zépszint nekünk jó szint lesz.” (Város, alapítványi szakközépiskola)

„Az mondják a kollégák, és nem csak a mieink, amikor ezekrõl a nehézségekrõl esik szó, hogy
eddig sem teljesítettük a szinteket, majd most is lesz valahogy, miért törjük magunkat. Majd csi-
náljuk úgy, ahogy tudjuk. De hát nézzünk már egyszer szembe önmagunkkal, nézzünk szembe a
valósággal, követeljük azt, ami követelhetõ, amit a diákok is meg mi is teljesíteni tudunk! Jó volna,
ha mindenki elitképzésben részesülne. De be kell látni, hogy a fiatalok képessége, indíttatása, ér-
deklõdési köre nagyon sokféle. Van olyan, aki hazamegy, otthon lexikonokkal, számítógéppel dol-
gozik, nyelveket tanul, a másik meg dolgozik vagy diszkóba jár, némelyikükkel egyáltalán azért kell
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kínlódni, hogy bent maradjon az iskolában. Mondhatnánk, hogy ejtsük õket, és menjenek, ahová
akarnak. De ha azt mondjuk, hogy nekik is érettségit kell adni, akkor határozzunk meg olyan szin-
tet, amelyik reális, teljesíthetõ.” (Város, gimnázium)

„Jónak tartjuk, hogy az egyetemi felvételiket kiváltsa az emelt szintû érettségi. Ezzel maximálisan
egyetértünk, csak azt kell elérni, hogy országos szinten a követelmények ne csökkenjenek, ne le-
gyen az értékelés az egymással versenyzõ középiskoláknak kiszolgáltatva, legyen a mérce objektív.
Ugyanakkor nekünk mindig is probléma lesz, hogy az osztályonkénti harmincöt-negyven gyerekbõl
azt az egy-két diákot hogyan juttassuk el erre a szintre. De ahogy eddig megoldottuk, valahogy
boldogulunk majd ezután is. Sajnos, csak különórákon lehet, mert az nem megy, hogy különbözõ
módszerekkel foglalkozzanak egy tanítási órán a gyerekekkel. Ha majd jobban felkészített gyerekek
jönnek ide, talán meg tudjuk csinálni, mert akkor képes lesz a diák önállóan tanulni, de amíg olvas-
ni sem tud, addig nem mondhatjuk neki azt, amit a régi tanyasi iskolában, hogy kisfiam, te most ezt
a feladatot oldd meg, te meg ezt.” (Város, gimnázium)

„Ugyanis most azt látjuk, ha igazi tükröt próbálsz tartani a tanítványod elé, egy felméréssel pél-
dául, akkor õ abszolút önbizalommal kezd hozzá, ezt a hozzáállást tanulja a tévésorozatokból, nem
igaz, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Leül, és amikor beleolvas, az elsõ három-négy kérdés
után még a tizenkilenc évesnek is könny szökik a szemébe, már annak, amelyik értelmesebb, mert
akkor tudatosul benne, hogy ezt nem lesz képes megoldani. Azt merem mondani, hogy ha az emelt
szinten szigorúan betartva fogják érettségiztetni a gyerekeket, egyharmaduk nem fogja teljesíteni a
követelményeket. És akkor nem is mondtam sokat. Számol-e ezzel az oktatásirányítás? És számol-
e azzal a nyomással, amely a szülõk részérõl fogja érni az iskolát, hogy engedjék át a gyerekeket?
Mert az egyetemekhez még nem mert hozzányúlni a szülõ, hogy mi a felvételi követelmény, és ott
a felvételin sikeres volt-e a gyerek vagy sem. De itt, ahová négy évig jár a gyerek, és idõnként a
szülõk a tanárt már lábtörlõnek tekintik, hát itt lehet, hogy lesznek verekedések.” (Város, gimná-
zium)

„Az informatikára visszatérve, mi a kollégáimmal eddig is arra törekedtünk, hogy próbáljuk a
gyerekeket önálló munkára nevelni. Ezért jónak tartom, hogy az új követelmények is ezt erõsítik.
A mi tárgyunknál megvan a két szint közötti különbség, amelyet kolléganõm hiányolt az irodalom-
nál. Annak, aki informatikával akar szakmaszerûen, egyetemi, fõiskolai szinten foglalkozni, többet
kell tudnia, mást kell tudnia. Ugyanakkor csekély esélyét látom annak, hogy nálunk három-négy
éven belül valaki is emelt szintû érettségire készüljön informatikából. Biológia szakos kollégám
mondta, hogy biológiából a mostani érettségi követelmények körülbelül azonosak a tervezett kö-
zépszint követelményeivel. És természetesnek tartja, hogy az emelt szinten jóval többet kérnek.
Csak hát ez azt jelenti, hogy másképp kell az órákat tartani azok számára, akik a magasabb szintet
választják. Ez azonban súlyos gyakorlati probléma.” (Város, gimnázium)

„A kétszintû érettségi vizsga lehetõséget teremt a differenciálásra. A beiskolázott gyerekeket
megfelelõen lehet kondicionálni, felkészíteni, ez mûködni fog. És tíz százalék el is fog jutni oda,
hogy emelt szintû érettségi vizsgára jelentkezzen. Mint ahogy eddig is az osztályok tíz-tizenöt,
volt, amikor húsz százaléka biztonsággal vállalkozott a továbbtanulásra. Tehát tantervi oldalról meg
van alapozva a kétszintû érettségi vizsgára való felkészülés, a tantárgyakat tudjuk mûködtetni. De
tanári állományt nem egyszerû biztosítani, de ezt is megoldjuk minden évben, megoldottuk az idén
is. Folyik az informatikaoktatás, a nyelvoktatatás, németet, angolt tanítunk, és elég jelentõs idõt
eltöltünk a felzárkóztatási feladatokkal.” (Város, szakközépiskola)

85HORVÁTH ZSUZSANNA: AZ ÚJ ÉRETTSÉGI ELÕTT ÉS UTÁN: BECSLÉS ÉS MEGVALÓSULÁS

horvÆthzs_interjœ.qxp  2008.07.03.  6:01  Page 85



86 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA HATÁSA

Intézményi felkészülés

Az igazgatók a számukra releváns intézményi hatások közül jellemzõen a tanulásszervezés, tanuló-
csoport-szervezés témáját említették. A tanulócsoportok szervezése, azaz az emelt szintû képzés
törvényileg is elõírt biztosítása (a fenntartó finanszírozásában) valóban az igazgató feladata. Ennek
az a tétje, sikerül-e felépíteni egy, az új érettségire felkészítõ és a vizsga lebonyolítását kockázat
nélkül elvégzõ iskolai szervezetet. „Nézze, én eddig is úgy éreztem, hogy egy intézményvezetõnek
alapvetõ feladata, hogy az érettségit végigkísérje.” (Nagyváros, gimnázium)

Az intézményvezetõk értelmezési horizontja szükségszerûen kiterjedt a beiskolázási lehetõsé-
gekre, az általában vett ’tanulóhiányra’ s az általuk ezzel összefüggésbe hozott képzési színvonal-
ra. A csökkenõ tanulólétszám mellett ma, 2007-ben meglepõnek tûnnek a viszonylag gyakori utalá-
sok a tanárhiányra, illetve a tanárutánpótlás helyzetére.

„A fakultáció (értsd vizsgatárgyra és vizsgaszintre történõ felkészítés) sok kérdést felvet. Szá-
munkra ez új dolog lesz. A szakközépben eddig ilyesmi nem volt. Egyszerûen el sem fogunk férni.
A csoportbontáshoz nincs egyetlen szabad termünk sem. Ma is két épületben tanítunk, s ráadásul
a helyiséghiány miatt délután is. Csurig vagyunk. Nem fogjuk tudni megoldani.” (Budapest, szak-
középiskola)

„A technikai lebonyolítás tekintetében is vannak kétségeim. Hogy lesznek szervezve a vizsgák,
a felkészítés, ha egy-egy intézménybõl két-három jelentkezõ van emelt szintre? Melyik iskola kerül
elõnybe? Az, amelyik eddig is? Ha az emelt szintû irodalomvizsgára jelentkezõ két másodikos diá-
komnak azt kell válaszoljam, hogy nem tudom biztosítani a felkészítésüket, a szülõk el fogják õket
vinni tõlünk. A jó diákokat elviszik a legjobb iskolák. Van ennek az egésznek egy olyan veszélye,
hogy még jobban szétzilálja az egész iskolarendszert. Ma is minden rendelkezés az elit iskoláknak
kedvez. A többiek meg legyenek melegedõk? Ennek mi értelme van?” (Város, szakközépiskola)

„Minden lyukból tantermet csináltunk önerõbõl. Minden kezdeményezésünk pályázgatást, kala-
pozást kíván. A városban mindig élen állunk a pályázatok vonatkozásában. Olyan negyven-ötven
százalékos sikerrel. Most éppen egy faültetési pályázatot nyertünk, de a világon mindennel próbál-
kozunk. A specialitásunk a képzésünknél az úgynevezett tanirodai képzés, országos tanirodai kon-
ferenciát is rendeztünk már itt. A tanirodánkat huszonhat cég támogatásával készítettük el. Azért
volt rá szükség, mert a városban annak idején borzasztó mozgás volt, sorra szûntek meg a cégek,
gondot jelentett, hogy hol helyezzük el a gyerekeket, hogy a kéthetes szakmai gyakorlat idején
valóban érdemi munkát tudnak-e végezni, van-e rá lehetõségük, vagy pedig bevásárolni küldik õket.
A tanirodánk fiktív vállalkozásokra épül, dolgokat szimulálunk, vállalkozásokat hoztunk létre, külön-
bözõ cégeink vannak mindenféle profillal, a diákok gyakorlatilag mindent kipróbálnak a cégalapí-
tástól kezdve a felszámolásig. Idén országos ötödikek lettünk a tanirodai versenyen, és egy nemzet-
közi kiállításon óriási sikert értek el Svájcban a diákjaink, tavaly voltak Salzburgban, azelõtt
Prágában. Országos versenyeken hol a legkreatívabb csoport díját, hol a legesztétikusabb stand
díját kapjuk. De ennek vége, változott a képzési struktúra. Tavaly érettségizhettek utoljára a diákok
úgy, hogy képesítõvizsgát is tehettek. Mi az utolsó percig megtartottuk ezt a képzési formát, mert
a szülõk és a diákok is szerették. Nehéz nekik megmagyarázni, hogy nincs tovább. Generációkon
átívelõ családi történetek szakadnak meg így. Az új öt-hat éves képzésnek is lehet értelme, ha meg
tudjuk tölteni tartalommal. De a régi szakközépiskola nem volt rossz képzési forma. És nagyon-na-
gyon népszerû volt.” (Város, szakközépiskola)

„Az lesz majd a gond, hogy a gyakorlatban hogyan tudjuk tizenegyedikben-tizenkettedikben
a különbözõ szintû csoportokat megcsinálni. Korábban kell dönteniük a diákoknak. És ez fõleg a
fiúknak nem lesz könnyû. Túl hamar kell dönteniük. Esetleg már a tizedikeseknek tanácsot kell
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adnunk, hogy szerintünk õ nem bír majd felsõfokú vizsgát tenni. Kényes dolog ez.” (Város, szak-
középiskola)

A vizsgára való elõkészületek között 2002-ben a helyi tantervre alig egy-két megszólaló utalt,
azaz igen kevés intézmény vélte úgy, hogy a saját oktatási tevékenységét szervezõ, azt megalapozó
helyi dokumentumait is módosítania kellene.

„Máskülönben mi abban gondolkodunk, hogy menet közben egészében módosítani fogjuk a
tantervünket, nem várunk 2005-ig: tapasztalatunk az, hogy egy egységes helyi tantervvel jobban
járunk, mint a logikátlanul foltozottal. A folyamatos fejlesztésben amúgy is gyakorlatunk van, hiszen
az iskola kialakulásakor jött a NAT, aztán a mostani kerettantervi program, tehát ha úgyis módosí-
tani kell, akkor ne részenként, ne darabokban, felmenõ rendszerben, hanem álljunk át egészen és
mindenütt. Használjuk ki a folyamatos építkezésbõl fakadó elõnyöket. Mind a kollégák, mind a gye-
rekek részérõl van hajlandóság, hogy a magasabb követelményeket elfogadják. Az új elvárásokról
eddig inkább csak munkacsoporti megbeszélések voltak, mivel sajnos egyelõre még mindig kevés a
megfelelõen pontos, részletes információ. Azokat a tartalmi változtatásokat, amelyek egy gyakorla-
tiasabb oktatás irányába mutatnak, borzasztó nehéz elfogadni azoknak, akik megszokták a régit.
Egy pedagógus, aki harminc-harmincöt éve tanít, nehezen tud átállni. Egyetértek, hogy valami vál-
toztatás kell, hiszen a PISA-mérés is azt hozta ki, hogy talán lexikális tudásban jók a gyerekeink,
de a tudás hasznosíthatósága szempontjából baj van. Csak hát a hirtelen változtatásnak lehetnek
hátulütõi.” (Város, gimnázium)

A szaktanári ellátottságot több vélemény is érintette, egyrészt zömében az idegen nyelv taná-
rainak hiányaként, másrészt a tanári pálya alacsony vonzerejébõl következõen a szakmai utánpótlás
problémájaként.

„Az utóbbi nyolc-tíz évben, amióta igazgató vagyok, a legnagyobb fluktuáció a nyelvtanárok
körében volt az iskolában. Sokan elhagyták a pályát. Egyszerûen a fizetések miatt. Az viszont, aki
marad, rettenetesen túlterhelt. Az önkormányzat nem tud segíteni a szûkös költségvetésébõl.
Egyetlen szolgálati lakásunk van.” (Város, gimnázium és szakközépiskola)

„Tanárképzõre a leggyengébb gyerekeink mennek, a leglinkebbek. Ezt annyiszor elmondtuk
már, csak nem akarják bizonyos fórumokon meghallani. Olyan kontraszelekció indult meg, hogyha
ezt nem sikerül valahogy megállítani, itt tragédia lesz. Az megy tanárnak, aki semmi másra nem
alkalmas. Oda még mindig fölveszik.” (Nagyváros, gimnázium)

„De beszélhetünk a tanári utánpótlás nyomorúságáról is. Debrecenben, a debreceni egyetemen,
egy kémia–fizika szakos hallgató van az öt évfolyamon. Bár õ sem biztos, hogy végezni fog.
Egerben matematika–fizika szakra a bejutáshoz 3,5-es átlag kell a két tárgyból. Ide jutottunk! És a
gimnázium igazgatójától tudom, hogy egyszerûen nem talál egyetemet végzett tanárt matemati-
ka–fizika szakra. Nincsen olyan végzettségû jelentkezõ, akire versenyeztetést lehetne bízni. Nyelv-
tanáraink most vannak, köszönhetõen a miskolci hároméves nyelvtanárképzésnek, de ha a termé-
szettudományi tárgyak oktatásában több tanárra lesz szükségünk, nem tudom, kit fogunk találni.
Esetleg csak fõiskolai végzettségût, és akkor taníttathatjuk az iskola pénzén, hetven-nyolcvanezer
forintos félévenkénti tandíjjal. Aztán vagy elvégzi az egyetemet, vagy nem, vagy marad, vagy nem.”
(Város, gimnázium)

„A legnagyobb nehézséget a nyelvtanulás és a matematika okozza. Azok a tárgyak, melyekhez
fegyelmezett, óráról órára, napról napra való felkészülés kellene. Annak elfogadtatása, hogy ezekre
a tárgyakra mindennap legyen idõ. A szóbeli kifejezõkészség fejlõdése is kibicsaklott valahogy ezek-
nél a gyerekeknél. Minderre idõt kellene szánni, és biztos vagyok benne, hogy találunk majd vala-
milyen megoldást.” (Város, szakközépiskola)
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„Nálunk nagyon fiatal kollégák vannak, frissen végezték az egyetemet, ha elkezdõdik ez az új
rendszer, rengeteget kell nekik tanulniuk. Egy gyakorlottabb, idõsebb tanár, viszonylag könnyebben
tud alkalmazkodni olyasmihez, amihez se tankönyv, se más segítség nincs. Iszonyú munka össze-
keresni, összerakni a megfelelõ tananyagot.” (Nagyváros, gimnázium)

Együttmûködési igény vagy kényszer

Az 1997-es, a vizsga szabályozásáról szóló elsõ kormányrendelet is jelezte a középiskolák együtt-
mûködésének lehetõségeit, esetenként kötelezettségét. A szaktanárok szükséges együttmûködé-
sére már a dokumentumok értelmezésekor is több idézett megszólaló utalt, és az igazgatók is
érzékeltették, hogy tantestületi szintû kooperációra lesz szükség mind a felkészülésben, mind a
vizsgáztatásban. Az idézett interjúrészletek az együttmûködés nehézségeit vetítik elõre, utalva egy-
úttal a tanárok izoláltságára, a szakmai kommunikáció hiányára is. Az idézett két utolsó megnyilvá-
nulás azonban egyrészt a már eddig is mûködõ nyelvtanári együttmûködés sikerességére, másrészt
egy helyi, a tanárok kooperációját megszervezõ kezdeményezésre utal.

„A vizsgaszervezés részletei még képlékenyek, hol ezt, hol azt hall az ember. A sikeres vizs-
gához anyagi-személyi feltételrendszert biztosítani kell. Nem tudom, meghatározták-e már a cso-
portindítás minimumát. Nálunk, mivel négy-öt párhuzamos osztályunk van, szinte mindenbõl tu-
dunk indítani felsõ szintre elõkészítõ csoportot. Az iskolák közt ez ügyben majd kooperációra lesz
szükség. Az újdonságok miatt van idegenkedés.” (Város, szakközépiskola)

„Például van egy tagozatos osztály, amely biológiából készül az érettségire. Nagyon hamar tudni
kell, ki milyen szintû érettségit választ. Hogy lesz itt a bontás, el sem tudom képzelni. Ráadásul ti-
zenegyedik végén változhat a csoport összetétele, nem lesz ez olyan egyszerû dolog. Ha az iskolá-
ban kevés a jelentkezõ, a csoport nem itt fog mûködni. De a városi középiskolák nem tudnak össze-
fogni, vagy nehezen tudnak összefogni, mert nem ugyanaz a fenntartójuk.” (Város, gimnázium)

„Azért ezeket a dolgokat régebben megbeszélhettük. Talán a szakfelügyelõk akciói nem voltak
túl hatékonyak, de valamit csak értek, többet a semminél. Nagyon rossz, hogy a megyében dolgo-
zó, néhány középiskola matematikatanárai nem ismerik egymást személyesen. Valaha segítettük egy-
mást, tanácsot kérhettünk egymástól, ma meg nem is találkozunk. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy
csak versenyek alkalmával lehet valakivel találkozni. Más alkalom nincs is. Legalábbis itt a megyében
tavaly sem volt alkalom, hogy összejöttünk volna bármilyen okból.” (Város, szakközépiskola)

„Nekem elég ambivalens érzéseim vannak a kétszintû érettségivel kapcsolatban, viszont nem
szeretném elvadítani a fiatal kollégákat, mert ha bevezetik, akkor ezt a békát le kell nyelni. Nem szí-
vesen, de majd csináljuk. Mi évek óta készítünk elõ gyerekeket nemzetközi nyelvvizsgákra, és általá-
ban sikeresen teszik le azokat, viszonylag nagy adatbankunk van az új típusú feladatokból. Tavaly
óta efféle szemléletû könyvet használunk. Ezzel nem lesz baj. Az okoz majd gondot, hogy az emelt
szintû érettségire legfeljebb öt gyereket lehet egyszerre felkészítenie egy tanárnak, mert annyira in-
tenzíven kell velük foglalkozni. Nem tudjuk, hogy lesz. Egyébként ez egy jó tantestület minden
szempontból. Kiváló az együttmûködés, az összhang, sokat segítünk egymásnak. Jellemzõ, hogy
sok egykori gyakorló tanárjelölt maradt nálunk.” (Nagyváros, gimnázium)

„A városban már elõkészítés alatt van az iskolaközi érettségi felkészítés megszervezése. Az
iskolák együttmûködésével optimálisan lehetne megoldani ezt a problémát. És van abban ráció,
hogy a különbözõ iskolákból összeverõdött diákok egymást húznák, a diák diáktól rengeteget tud
tanulni. Viszonyulásban és tudásban is. Az összevont felkészítés finanszírozásán is gondolkodnak,
hogy ezt a munkát jobban meg kellene becsülni, mint amennyire e pillanatban a tanárokat meg lehet
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fizetni. A város legjobb magyarosai együtt, az nyilván fantasztikus lehetõségeket kínálna a diákok-
nak meg a tanároknak is. Hiszünk abban, hogy ezek a gyerekek, amikor visszajönnek majd saját is-
kolájukba, akkor a maguk közösségeiben az új kötõdések élményével új magatartási-tanulási mintát
adnának. Ebben az a nagyszerû, a rendszernek az volna az értelme, az a felismerés van benne,
hogy a tehetség nagyon sokféle, és minden tehetségnek engedni, segíteni kell a kibontakozását. És
ehhez egy intézményben, egy tanulócsoportban nem mindig lehet megfelelõ feltételeket biztosítani.
Korábban a pedagógiai intézetben szerveztünk csúcsszakköröket matematikából, kémiából, bioló-
giából a megye legjobb gimnazistái számára. De ezek a próbálkozások mindig el-elakadtak vala-
hol.” (Nagyváros, mûvelõdési központ)

Szaktanári reflexiók, tanórai történések

A szaktanárok számára legfontosabb referenciapontnak a feladatsorok tûntek, azaz a tanulói telje-
sítménnyel összefüggésben a felkészítés tartalmi vonatkozásai voltak azok, amelyek a tanári reflex-
iókat magukhoz vonzották. A megnyilvánulásokban a továbbképzési igény mellett megjelenik a saját
tanítási gyakorlat és az addig megismert vizsgatárgyi követelmények egymáshoz viszonyítása. Töb-
ben kitérnek a tankönyvek és a taneszközök minõségére, a vizsgafelkészítésben történõ alkalmaz-
hatóság nézõpontjából minõsítve a tankönyvválasztékot.

„A kétszintû érettségi akkor válna megítélhetõvé, ha a kezembe adnák a feladatsorokat, amelyek-
bõl le tudnám mérni, mit várnak a diáktól, tehát mit várnak tõlem.” (Kisváros, szakközépiskola)

„Szükség lenne továbbképzésekre, ahol megismerkedhetnénk az új feladattípusokkal, foglalkoz-
hatnánk a részletekkel, dolgozhatnánk feladatbankkal, elsajátítva a használatát. A kerettantervek és
a vizsgakövetelmények összhangja nagyjából megvan, de a kollégák kíváncsiak a várható feladatok
minden részletére. Minderre mielõbb.” (Város, gimnázium és szakközépiskola)

A tanári szerep kitettsége, kockázatviselõ jellege is erõteljes motívum a megszólalásokban: „Az
érettségin, a hagyományoson is, a tanár viszi a bõrét a vásárra.” (Város, szakközépiskola) „Nagy
bennünk a feszültség a kiszolgáltatottságunk miatt, hogy nehéz nyomon követni a követelményekkel
kapcsolatos módosítások módosításait. A tankönyvön áll vagy bukik az egész, talán matematikából
nem, de a legtöbb tárgyból igen. (…) (Város, gimnázium)

„Nekem nagyon hiányzik a siker. Sokszor úgy érzem, hogy fölöslegesen dolgozom, keveset ka-
pok vissza a munkámért. Monoton gürcölés csak, és nincs semmi eredménye. És még csak nem is
azért, mert belefásultam volna, hogy régóta csinálom ugyanúgy. Történelmet tanítok, az utolsó ti-
zenkét évben 12-féle tankönyvet tanítottam. Kis siker is elég lenne. Hogy legalább az érettségin ne
égjen le az ember! Most már annak is örülnék, ha ötnél több elégtelen nem születne a tizenhét fõs
osztályban. Akkor én már nagyon boldog lennék. De sajnos nem nagyon van remény, hogy ezt az
ötöt fogjuk tudni tartani. Kis sikerek sincsenek, pedig valóban többhöz voltunk hozzászokva. Ne-
héz helyzetben vagyunk, próbálkozunk, gondolkozom, hogy bennünk van a hiba, módszertanilag
kellene megújulnunk, mit is kellene csinálunk. Kísérletezem magam is, igyekszem többet tenni, mint
eddig. De nincs semmiféle pozitívuma az igyekezetemnek. Nincs eredménye. Még az egy-két te-
hetségesebb gyereket is rendkívül nehéz meggyõzni arról, hogy érdemes lenne komolyan tanulni,
tovább tanulni. Nincs otthonról motiváció. Egyébként jól érezzük magunkat, mert jól elkesergünk
itt együtt. Ennyit tudunk tenni, segítjük egymást, közösen birkózunk a feladatainkkal. Ennyit tudunk
tenni, hogy minek nézünk még elébe, arra jobb nem gondolni.” (Város, szakközépiskola)

„Matematikus vagyok, az elküldött anyag szerint matematikában hirtelen és nagymértékben men-
nének új irányba a dolgok. Egyik évrõl a másikra. Ezt lehetetlen így megoldani. Lassabban kellene.
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A tanárokat is fel kell készíteni rá. Bejön a valószínûség, a statisztika. Igaz, hogy mindenki tanulta
az egyetemen. De mikor? Ezek a matematikaterületek változnak, fejlõdnek, hisz gyakorlatias dol-
gok, és aki húsz évvel ezelõtt tanulta, biztos, hogy nem tudja alkalmazni a régi tudását. De úgy
tudom, már módosult valamit ennek a szakmai anyagnak a tartalma a szakmai viták után. Voltam
Pesten a Bolyai Társaság meghívására, ott hallottam errõl. Egyetértés volt az alapokat számon kérõ
teszt jellegû kérdéssor ügyében, noha sokan vitatták, hogy az miért nem elég a ketteshez. Túlzottan
soknak tartották a szöveges értelmezõ feladatokat, azt mondták, hogy kell szöveges feladat, de ezt
is fokozatosan kell bevezetni, mert nincs hozzászokva a diák, a mai elvárás teljesen más.” (Nagy-
város, gimnázium)

„Húsz éve, amióta szaktanácsadó vagyok, mindig ezt mondtam, nem lenne szabad erõltetni a
lexikális tananyagot és a mechanikus, begyakoroltatott egyenletmegoldásokat. Mert most sulykolás
folyik, hogy a tanulók az egyenletfajták minden típusát meg tudják oldani egy bizonyos szinten. Hiá-
nyolom a matematikából a tudománytörténeti részeket is. Az is hozzátartozna az általános mûvelt-
séghez. Legalább tudja, ki volt Püthagorasz vagy Bolyai. Csak a legjobbakat kellene eljuttatni oda,
ahová most. Jobban differenciálnám a tárgyat a gyerekek igényei, érdeklõdése és képességei sze-
rint.” (Nagyváros, gimnázium)

A különbözõ dokumentumok vitatására, különösen a vizsgatárgyak követelményeirõl szóló tan-
testületi diskurzusokra majd mindegyik megszólaló utal, jelezve egyúttal a vélemények megosz-
tottságát is. A szaktanárok megszólalásait a felkészülés, felkészítés és a tanulói teljesítmények témá-
ja jellemzi. Jellemzõ rájuk a tanár és a diák szerepközösségének pozíciójából való megnyilvánulás.
A hatásprognózisok között kiemelt figyelmet érdemelhetnek a jövendõ vizsgateljesítményre és az
egységes értékelés mûködésére vonatkozó becslések. Meg kell jegyezni, hogy a vizsgatartalmakban
megosztottabbak a vélemények, míg az egységes értékelést többnyire nagyobb elfogadás kíséri,
annak a tényszerû közlésével, hogy az egységes követelmények eltérõ nehézségi szintet jelentenek
majd a különbözõ iskolákban.

„Nagyon nehéz bemérnünk a léc magasságát, hogy mit kell majd a gyerekeknek megugraniuk.
Eddig a középiskolákban írva és íratlanul, elég nagy különbségek voltak az érettségik minõségében.
Ha el akarjuk érni, hogy mindenki számára teljesíthetõk legyenek az egységes követelmények,
néhány iskolában ez nem lesz ösztönzõ, túl könnyû lesz, más iskoláknak pedig minden korábbinál
többet kell nyújtaniuk.” (Város, gimnázium és szakközépiskola)

„Jó, hogy az értékelés meg fog változni. Eddig ahányan voltunk, annyiféleképpen értékeltünk.
Voltak olyan feladatok, amelyeket szinte ránézésre meg lehetett oldani. A javítási útmutatóból nem
derül ki, hogy az elemi megoldás teljes értékû-e vagy sem. Így az egyik tanár teljes pontszámot ad
rá, a másik meg kevesebbet, esetleg egyet sem. Volt olyan év, amikor három osztályunk is érettségi-
zett, és mind a három érettségi elnök másképpen értelmezte a javítási útmutatót. De az új részlete-
sebb lesz, konkrétabb, és ez kimondottan jó lesz.” (Város, gimnázium)

„Ezt nem lehet rutinból csinálni, se tanárnak, se diáknak. Matematikában is nagy szemléletváltás
történt. Olyan témák kerülnek elõtérbe, mint például a statisztika, melyek a társadalmi mozgások,
jelenségek megértésében közvetlenül segítségére lehetnek a diáknak. Akár azt is mondanám, hogy
ez szelektálja a pedagógustársadalmat. A frekventált tárgyakból, ha szabad ezt a különbséget tenni,
megújuló tanári személyiséget igényelnek az új feladatok, az új kihívások.” (Kisváros, gimnázium)

„A részletes követelményeket letöltöttük az internetrõl. Egy matek szakos kollégám kigyûjtötte
az új fogalmakat. Volt jó néhány. Bizonyítás kevesebb lesz. Ez jó. De melyik lesz mégis? Bár a bizo-
nyítás jó eszköz volt a gondolkodásra kényszerítéshez. Ezért fájlalom, hogy háttérbe szorul.” (Vá-
ros, gimnázium)
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„Ha van egy jó tankönyv, és a tanár konkrétan ismeri a követelményt középszinten és emelt szin-
ten, akkor jól tud tanítani. De a követelménylistákkal csak a nagy tapasztalattal rendelkezõ tanárok
boldogulnak, õk képesek azokat jól értelmezni. A kezdõ kollégák segítségre szorulnak.” (Város,
gimnázium)

„A húszféle történelemkönyv, a tizenötféle fizikakönyv nem megoldás, még akkor sem, ha nagy-
jából mindegyikben ugyanaz van. Azoknak a fejében, akik kidolgozták a követelmény-rendszert, ott
van az egész tananyag. Nyilván el tudnának készíteni egy jól használható tankönyvet, amelybõl diák,
szülõ, tanár egyaránt látná, hogy mennyit kell tudni az érettségihez középszinten meg felsõ szin-
ten. Az egyetemek elõírják, hogy a felvételin melyik könyv anyagát kérik. A diák számára elég ne-
hézkes a dolog, ha éppen nem abból tanult. Matematikából nyilván nincs ekkora jelentõsége a
tankönyvnek, régi hagyomány, hogy a tanár megnézi az elmúlt harminc év érettségi és felvételi fel-
adatait, és tudni fogja, mire számíthat. Bár nem tudom, hogy az új mennyire fog alkalmazkodni a
régihez.” (Város, szakközépiskola)

Többen felidézték egy-egy tanóra szcénáját, s ennek kultúraközvetítõ tartalmát vetették össze
egy-egy vizsgatárgy követelményével. Néhány megnyilvánulásból az tûnik ki, hogy a televízió soro-
zatai (itt az akkoriban sugárzott Vad angyal) az iskolai kultúraközvetítés alternatívájaként értelme-
zõdik a tanórán, míg mások, éppen ellenkezõen, a vizsgakövetelmények jelenre irányultságát fogad-
ják kritikával.

„Ha azokat a gyerekeket, akik átmentek az érettségin – és tegyük hozzá, megérdemelten, reá-
lisan kapták meg a jegyeiket –, két év elteltével visszahívnánk, és azt mondanánk, hogy próbáld meg
még egyszer, a többség kudarcot vallana. Nem tudná a Puskin-versszak pontos rímképletét. Csak-
hogy ettõl nem lett rosszabb állampolgár. De sokkal jobb lenne, ha én nem is ezt tanítottam volna
neki, amit úgyis elfelejt, amit teljesen fölösleges tudnia. A szimultán regény fogalmát. (Nekem ez a
vörös posztó.) Másról szólna a tanítás. Ha nézed a Vad angyalt, akkor játsszuk csak el, hogy te ki
lennél, és mit tennél az õ helyében. Vagy ha elhangzik egy vicc, és hányszor elhangzik, akkor az
kit bánt? Sért valakit? Nem sért senkit? Ha bemész valahova, nézz a szemébe annak, aki fogad, és
köszönj! És kezet úgy fogjál, hogy ne kelts vele viszolygást! Ezeknek a gyerekeknek el kell magya-
rázni, hogy saját érdekükben legyenek kedvesek és udvariasak. Legalább ott légy udvarias, ahol
kérsz! Ezekrõl kellene beszélni nekik, de erre nincs idõ. Ilyen szinten vagyunk. Sajnos. Én is job-
ban szeretnék zseniket tanítani. De ha itt tanítok, akkor a mi diákjainknak valami olyat kell adni, ami
nekik hasznos. Ha nem ezt csináljuk, akkor a fiúkat az erõszakfilmek, a lányokat meg a szappanope-
rák fogják felnevelni. Aztán majd õk alapítják a jövõ családjait.” (Város, szakközépiskola)

„Kényelmesebb álláspont volna, hogy amikor bemegyek a tanterembe, magamra csukom az aj-
tót, eddig is követeltek, amit követeltek, és majd ezután is lesz valahogy, megcsináljuk, amit lehet,
nem tehetünk többet ennél. De hát az ember látja, mit mûvel, és mit kellene tennie. A gyerekek vi-
lága gyökeresen megváltozott. Egy új kultúra bombázza õket a számtalan tévécsatornán keresztül.
Lehet, ha már az én idõmben lett volna ennyi néznivaló a tévében, én sem olvastam volna annyit.
Nem csodálkozom a gyerekeken, hogy nem olvasnak annyit, és nem kényszerítem õket arra, hogy
Dosztojevszkijt olvassanak. Ma ilyen a világ, ezt kell elfogadni, ebben a világban kell õket nevelni.
És most félreértés ne essék, ha nekem végig kell majd néznem egy szappanoperát, hogy a gyere-
kekkel megbeszéljem, nekem az szenvedés lesz. De hát meg kell tenni, ha a gyerek errõl tud be-
szélni.” (Város, gimnázium)

„Sokszor informatikaórán is, amikor azt akarjuk, hogy a gyerekek kicsit nézzenek szét a nagy-
világban, sokan az éppen aktuális szappanoperával kapcsolatos információkat keresik, ez van az
elméjükben, csak sajnálni tudom õket, és mögöttük körözve szoktam ajánlani másik weboldalt, de
többnyire hiába.” (Város, szakközépiskola)
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„A magyar-történelem munkaközösségnek a világirodalom-magyar irodalom, valamint a világtör-
ténelem-magyar történelem arányaival vannak gondjaik. A negyven-hatvan százalékot õk harminc-
hetvenre módosítanák. A régi korok és a 19–20. század arányával sem értenek egyet. Az ötven-ötven
százalék helyett többet szánnának a távolabbi múltra.” (Város, gimnázium és szakközépiskola)

„Történelembõl sok dolgot ki kell hagynom negyvenöt után, most még a második világháborúnál
tartok, és még két fejezet hátra van, a negyedikesek két hónapon belül elballagnak, közben tavaszi
szünet. Mit csinálok? Veszem a két negyvenöt utáni érettségi tételt. Heti két órában a jelenlegi tan-
anyagmennyiséget nem lehet megtanítani. Sajnálom a negyedikeseket, hogy napi anyagra készül-
nek, plusz minden tanár veszi velük az érettségi tételeket, és számon kéri tõlük. Szóval biztos, hogy
sok, de mit lehet tenni? Jobb lenne, ha a második félévben csak a tételekkel kéne foglalkozni. Nem
kellene nekik harminc-egynéhány órán benn lenni, hanem az érettségi tantárgyaiból vennének részt
oktatáson. Most meg úgy van, hogy szünetben felelnek a tételekbõl, órán meg az új anyagból, mert
különben nem végeznek. Igen, mikor az új anyag is tétel még, nem lehet mondani, hogy ha zsivány
is vagyok, ezt a tételt már nem veszem.” (város, gimnázium és szakközépiskola)

Több megszólaló is reflektált a jelen tanítási gyakorlatára, kifejezve a kiterjedt tanórai tudásköz-
vetítõi módszerek és a jövendõ vizsgafeladatok addig ismert mintái közötti, akkor jelentõsnek érzé-
kelt eltérést. Jellemzõen erõsek és önkritikával átszõttek a fenntartások, hogy a jelzett módszerekkel
eljuttatható-e a diák a jövendõ vizsgán várt teljesítményhez. Az idézett utolsó megszólaló viszont
érezhetõen több, e témával foglalkozó megbeszélésen részt vevõ, a többiek meggyõzésében jára-
tos tanár jelentõs szakmai tartalékokat lát a középiskolában, amely szerinte képes lesz a tanárok által
is szükségesnek ítélt váltásra.

„A tanításban ma nem adottak a feltételek ahhoz, hogy képességközpontú tudásra tegyen szert
a gyerek. A mai oktatási rendszer inkább úgy mûködik, hogy a tanár elõad, magyaráz, a diák befo-
gad, aztán még legfeljebb tanul hozzá. Az a szemlélet, gyakorlat ma még nem jellemzõ az oktatás-
ra, hogy most önállóan dolgozzanak a gyerekek, olyan feladatokat kapjanak, amelyekhez kutatni,
búvárkodni kell, megfigyeléseket kell végezni. Egyetértek azzal, hogy ebbe az irányba kellene majd
mozdulni, bizonyos mértékig mindenképpen, de a mai mindennapi gyakorlat nem ez. Jogos az ag-
godalom tehát, hogy sikerre vezethet-e az, hogy képességközpontú próbatétel elé állítjuk a diáko-
kat egy más szemléletû oktatás után.” (Város, gimnázium)

„Évek óta részt veszünk a középfok, fõként a tizedik évfolyamot célzó mérési-értékelési
rendszerek kialakításában, korszerûsítésében. Több mint tíz éve méréseket végzünk mi magunk is,
helyi standardjaink vannak, tehát attól nem félünk, hogy a rendszerben megjelenik a mérés-értéke-
lés, hogy országos és nemzetközi vizsgálatok rendszere is mûködni fog. De az új szemléletû fel-
adatokról azt gondolom, hogy elõször a mindennapok pedagógiáját kellene átállítani ilyen felada-
tokra.” (Kisváros, szakközépiskola és szakiskola)

„A vizsgamodell alapvetõen megváltozik. Az eddigi leíró, prelegáló jellegû oktatás helyett egy
másféle szemléletet kíván meg a tanároktól a gyerekek felkészítése. Kevesebb tényanyag, kevesebb
tudásanyag kell, viszont egy praktikusabb, gyakorlatiasabb gondolkodás. Ez a magyarban úgy néz
ki, hogy a szövegértés és a szövegalkotás központi szerepet kap, és nemcsak irodalmi, hanem min-
dennapi szövegekkel is kell dolgozniuk a diákoknak, olyanokkal, amelyekkel életük során fognak
majd találkozni. Ez új dolog, mert eddig volt egy tankönyv, annak ismeretanyagát a tanár elmond-
ta, az órán feldolgozták, aztán jött a számonkérés, ellenõrzés. Most pedig a tankönyvpiacon mil-
lióféle könyv van, bizonyítva, hogy sokféle módon meg lehet közelíteni a dolgokat, tehát a tanár-
nak jobban végig kell gondolni, hogy õ mit akar, és már emiatt is bizonytalanság van. De ráadásul
a régi, jól bevált módszerek helyett most valami újat kell csinálni, és erre igazából senki nem készült
föl. Ez a gond. A mostani kilencedikesek tanárai pontosan tudták, hogy ezek a gyerekek már emelt
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vagy középszinten fognak érettségizni. Ha megnézzük, ezt próbálom bennük is erõsíteni, nem
olyan rettenetesen nagy ez a változás, hogy ne lehetne felkészülni rá. Nézzük a gyakorlatot! Ugyan-
úgy van szóbeli tételsor irodalomból, nyelvtanból, és kapnak rá jegyet a vizsgázók, illetõleg pontot
fognak rá kapni, tehát nem ötöst, hanem ötven pontot ad a tanár. Ugyanúgy lesz írásbeli, csak nem
József Attila korai költészetérõl kell három- vagy négyoldalas esszét írni, hanem lesz egy más jel-
legû feladatsor, és egy nem feltétlenül irodalmi szöveg értelmezése, választhat a diák a mindennapi
életbõl vett témát is. Történelembõl írásbeli lesz, egy esszét írnak, de hiszen négy éven át rengeteg
feladatot, tesztet oldanak meg ma is, esszéket is írnak, csak dolgozatnak hívják. Menni fog ez! Nem
hiszem, hogy egy vagy két újabb elõkészítõ évre volna szükség. Hiszen megjelentek a dokumen-
tumok, az interneten hozzáférhetõk, minden iskola bírálhatta õket, és elkészültek a rövidebb vál-
tozatok is.” (Város, gimnázium)

Ha tömören összegezzük a 2002-ben becsült hatásokat, mintha a mérleg nyelve a negatív tar-
tomány felé billenne. Egyik magyarázatként felmerül, hogy az igazgatók és a tanárok negatívumként
fogalmazták meg a felkészülési, továbbképzési igényeiket, és erõsen tartottak az adminisztratív
munkaterhek növekedésétõl. Mint az interjúkból láttuk, sokan már elõre alábecsülték a néhány évvel
késõbbi tanulói vizsgateljesítményeket. A becsült pozitív hatások azonban elég átfogóak, jelentõs
nagyságrendûek. Megjelölésükben a megszólalók szinte fölülrõl tudták szemlélni még saját iskoláju-
kat is, és képesek voltak a rendszer egészének nézõpontjából mérlegelni az új vizsga kedvezõ
jellemzõit.

HATÁSÉRTELMEZÉSEK 2006 TAVASZÁN

A 2006. évi tavaszi vizsgaidõszak elõtt 45 középiskolai igazgatóval készült interjú. Az interjútema-
tika lehetõvé tette az intézmény bemutatását, továbbá kiterjedt a 2005-ös érettségi vizsga adataira,
az iskola felkészültségére, a vizsgáztatás problémáira, az iskola életében az új érettségi vizsga hatá-
sára bekövetkezett változásokra. Az intézményvezetõk értelemszerûen reflektáltak az elsõ vizsga-
eredményekre, majd a 2005-ös idõszakot összevetették a második, 2006-os tavaszi vizsga elõ-

93HORVÁTH ZSUZSANNA: AZ ÚJ ÉRETTSÉGI ELÕTT ÉS UTÁN: BECSLÉS ÉS MEGVALÓSULÁS

Becsült hatás: pozitív Becsült hatás: negatív

• A felsõoktatás elfogadja az érettségit (a kettõs
felkészítés követelménye kiesik)

• A szubjektivitás csökkenése az értékelésben
• Az egységes vizsgakövetelmények
• Lehetõség (szakmai, iskolaközi)

együttmûködésre
• A külsõ értékelés önismeret-növelõ jellege
• a tanuló vizsgázási terheinek csökkenése

(a felsõoktatási felvételi vizsga megszûnése)

• „Idõcsapda”, permanens reformláz 
• Információhiány 
• A felsõoktatás nem fogadja el az érettségi vizsga

eredményeit 
• A lebonyolítás nehézsége, adminisztrációs terhek
• Az egységes vizsgakövetelmények miatti

„induló” hátrány a szakközépiskolákban
• Tanulásszervezési és tanórai differenciálási

kényszer
• A követelmények „nem a gyerekbõl indulnak ki”

(olvasási, számolási problémák)
• Taneszközök hiánya
• Az emelt szint csak az elitnek kedvez
• A diákok szociokulturális és életminõségbeli

hátrányai 
• Korai szintválasztási kényszer
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készületeivel. Az igazgatók egy része az általa vezetett iskolát a saját társadalmi közegében is elhe-
lyezte, sõt többen nemzetközi tapasztalataikról is beszámoltak. A Mellékletben – kommentár nélkül
– az iskolák belsõ világát és társadalmi környezetét érzékletesen bemutató interjúrészleteket
közlünk.

Az interjúszövegeket problémaorientáltan elemeztük, a következõ érintett témák szerint: a felké-
szülés és a felkészítés kérdései; a vizsgaszintek választásának motivációi; a vizsgáztatás gyakorlata;
a vizsgaeredmények, majd az intézményvezetõk reagálása a megváltozott felsõoktatási felvétel el-
veire és gyakorlatára. Az elsõ elemzési szempontnak megfelelõen elkülönítettük a vizsgára való
tanári felkészülés és a vizsgázók felkészítésének intézményi változatait, majd ezek közül emeltük ki
a legjellemzõbb gyakorlati megoldásokat. Az elsõ új vizsga hatásának értelmezésében releváns
szempont a vizsgaszintek tanulói választása. E témában a szintválasztás gyakorlata mögötti megfon-
tolásokat mutatjuk be. A vizsgáztatásról és a vizsgaeredményekrõl szóló megnyilatkozások szoro-
san kapcsolódnak a követelményszintek megítéléséhez is, így az errõl a szempontról kifejezett gon-
dolatok érintenek néhány konkrét vizsgatárgyat is. Végül a felsõoktatási felvételi eljárásról idézünk
fel néhány jellemzõ, a közoktatási intézményvezetõ nézõpontjából releváns gondolatot.

Az interjúk közös jellemzõje tehát, hogy a válaszolók a 2005. évi iskolai eredményeik tudatában
reflektáltak arra, mennyire volt felkészülve az intézmény az új érettségire. A kérdések kiterjedtek
arra is, hogyan hatott az iskolára az új vizsga, azaz mely színtereken, milyen változásokat regiszt-
ráltak. Az interjúk egyik fókusza az eredményesség volt, de nem annak számszerûsíthetõ értéke,
hanem az igazgató általi megítélése egy elégedettségi skálán: egyrészt a korábbi vizsgaeredmények-
hez, másrészt az elõzetes várakozásához képest. A kérdések feltárták azt is, milyen általános ér-
vényû következtetésekre jutott az iskolavezetés egy (ez esetben az elsõ) vizsgaidõszak nyomán a
következõ vizsgaidõszak elõkészítése és az új vizsga szakmai minõségének globális megítélése te-
kintetében. Ez utóbbit is az „elõtte és utána” idõtávban kérdeztük. Miután feltehetõen az igazgató
és a tantestületi vélemény eltérõ is lehet, azt is megkérdeztük, miben tapasztalhatók eltérések az
igazgatói és a tantestületi nézõpont között.11

Az igazgatói szerep és látásmód jellemzõi

Jogkövetõ alkalmazkodás

Az igazgatói szerep megértésében fontos tény, hogy a vizsgáztató intézmény vezetõje az új szabá-
lyozás értelmében a vizsgáztatás teljes folyamatáért felelõs, így érthetõ, hogy a felkészüléstõl a
bizonyítványok kiadásáig, sõt többnyire a továbbtanulási folyamatokért is felelõs megnyilatkozónak
érzik magukat. Egy gimnáziumi vezetõ viszont megjegyezte, hogy a fenntartók egyáltalán nem vol-
tak tájékoztatva: „Nekünk kellett elmondani, hogy mi ez az egész. De természetesen ezt is megcsi-
náltuk.” (Nagyváros, gimnázium) Az igazgatók szerint az új vizsga igen erõteljes hatást gyakorolt
az iskolai oktatás egészére. Ennek bizonyítékaként általában az általuk vezetett intézmény tevékeny-
ségét jellemzõ konkrét tényeket, adatotokat említenek, és ezzel párhuzamosan jóval kisebb arányú
az általánosító, átfogó érvényre igényt tartó vélemény. A megszólaló intézményvezetõk általában
tájékozottak nemcsak a vizsga és a vizsgáztatás egészében, hanem az egyes vizsgatárgyak vonatko-
zásában is. Az igazgatók a vizsgatárgyakról a hangadó tantestületi tapasztalatokat közvetítik, rész-
letekbe menõen azonban többnyire a saját szakjuknak megfelelõ vizsgatárgyakról nyilatkoznak.

11 Meg kell jegyeznünk, hogy 2005 tavasza és az interjúk felvétele közötti idõszakban a vizsgakövetelményekben, továb-
bá a vizsga lebonyolításában semmilyen lényegi változás nem történt.
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Az intézményvezetõk a 2002-es interjúkhoz képest jobban elkülönítik saját szerepüket a tan-
testületétõl. Míg a 2002-es interjúkra jellemzõ, hogy az igazgató azonosul a tanárai nézõpontjá-
val és iskolájának tanulási, szociális problémáival, 2006-ban viszont az a jellemzõ, hogy az igaz-
gatók tárgyszerûen, kevesebb emocionális töltettel látnak rá az intézményükre, a tantestületben
létezõ eltérõ tanári magatartásokra, véleményekre. A téma- és hangnemváltás érthetõ, hiszen mind
a felkészítés, mind a vizsgáztatás egyértelmûen jogkövetõ magatartást kíván, különösen az
iskolavezetõtõl (SZEBEDY 2006). A legtöbb megszólalóban fel sem merül, hogy ez lehetne másképp
is, ahogyan több igazgató lakonikusan összegezte: „A pedagógus egy olyan fajta, aki mindent elfo-
gad. Amikor jött ez az új, akkor elmentek, meghallgatták a továbbképzéseket, és igyekeztek a saját
tanóráikat átszervezni.” (Kisváros, gimnázium és szakközépiskola) „Nincs alternatíva, csinálni kell.
Fel sem vetõdik, hogy lehetne mást is csinálni.” (Nagyváros, gimnázium)

Az igazgatói énkép és szerep meghatározó része – a fent jelzett jogkövetõ magatartáson túl –
a rugalmasság és a jelentõsnek érzett alkalmazkodóképesség. Ez több megnyilatkozó esetében a
vezetési stílus határozottságával is párosul, legalábbis a vizsga sikerében feltételnek tekintett tanári
felkészültség növelése érdekében. „Nyilván alkalmazkodunk az új vizsga igényeihez, hiszen itt csak
egyszer lehet elrontani valamit, ez nem olyan, hogy megrázzuk magunkat, és újra kezdjük. Kétszer
annyira figyel oda mindenki, meg egy bottal a vezetés, a két helyettes állandóan megy és nyüstöli a
tanárokat. Itt több felkészítõ volt, hogy ez menjen.” (Város, gimnázium)

Egy-egy igazgató az általa vezetett tantestület építésében a saját meghatározó szerepére is utal.
A vizsgára való eredményes felkészülés és felkészítés ugyanis számára szükségessé tette a tantestü-
let szakmai tudásának egyfajta áttekintését, feltárását is. „Rengeteg tehetséges ember van. Ebben
az óriási nagy tantestületben 35 év alatt van az átlagéletkor, legalább öt-hat ember képes lenne arra,
hogy ha be kell állnia, akkor mûködtetné az iskolát. Most még diktatúra van, de az utódnak már
egy nagy csapattal kell játszania. Maga köré kell vonnia mindenkit. Most még nagy a korkülönbség
a többiek és köztem. De ha ott kell majd megküzdeni, abban a kategóriában, ahol a kollégák közöt-
ti korkülönbség csak néhány év, akkor ott inkább össze kell hozni egy triumvirátust, és úgy kell fel-
építeni azt a rendszert. Én most így látom. Ez egy nagy család, nálunk mindent lehet mondani. Nincs
bujkálás. Mondjuk az van, amit az igazgató mond, de meghallgatunk mindenkit.” (Város, gimnázium)

A 2006-os interjúk alapján kialakult összbenyomás az új érettségi vizsga elfogadottságát, a
2002-ben, sõt a vizsga elõtti években is jellemzõ szorongások oldódását jelzi. „De azt hiszem, nem
volt akkora megrázkódtatás, mint amennyire féltünk tõle.” (Nagyváros, gimnázium) Akár meglepõ-
nek is tûnhet az a jelenség, hogy egy év már elég volt több megnyilatkozó számára a következõ ál-
lásponthoz: „Úgy gondolom, hogy sokkal magabiztosabb most mindenki, illetve most már van tapasz-
talat. A gyakorlásokkal, a feladatlap-összeállításokkal lassan rájöttünk, hogy milyen irányba és milyen
tartalommal készítsék fel a tanulókat. Elég sok pluszmunkát jelent a tantestület számára ez az új fel-
készítései forma, mert sokkal több készülést, feladatlapgyártást jelent, miközben mások szerint a
rendszer bejáratódásához még legalább három-négy évre lenne szükség.” (Nagyváros, gimnázium)

Az új vizsga átfogó megítélésében egyik referenciapont a felsõoktatás viszonya a megváltozott
felvételi rendszerhez. Az igazgatók többsége indokoltnak tartja, hogy az érettségi vizsga kiváltja a
felsõoktatási felvételit. Az alábbi négy vélemény egyúttal az igazgatók legtöbbjének álláspontját is
jellemzi. Az elsõként idézett megszólaló a felsõoktatási felvételi ponthatárok következõ változásaira
utal: a korábbi 72 pont helyett 2006-tól a felsõoktatási felvételhez szükséges minimumpontszám
78 pont. „A felsõfokú szakképzésben az alsó ponthatár 60-ról 72 pontra emelkedik. E változtatás
célja, hogy emelkedjen a minimális minõségi követelmény a felsõoktatásba bejutókkal szemben.”12

12 Reformok az oktatásban. 2002–2006. Oktatási Minisztérium. é. n. 78.
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„Magával a kétszintû érettségi bevezetésével maximálisan egyetértek. Én mindig is támogattam
ezt a dolgot, mindenütt. Azért értek egyet, mert nem tartom épeszûnek a felvételi olyan jellegû
összeállítását, mint ami eddig volt. Akkor, amikor egy adott korosztálynak ilyen hatalmas százalékát
veszik fel fõiskolákra, egyetemekre, tehát felsõfokú képzésekre, minek csinálunk olyan helyen fel-
vételiket, ahol sok esetben felesleges? A maradékot meg felvették 72 ponttal, meg 60 ponttal,
amennyit elértek, teljesen mindegy, csak legyen valaki az egyetemeken, fõiskolákon. Most minden-
képpen így kiküszöbölik a felvételit, de mégis azt lehet mondani, hogy valamilyen szinten mégis-
csak felvételizett a gyerek. Az érettségi reform elõkészítése valóban egy politikai ciklusokon átívelõ
dolog. Kezdõdött a Magyar Bálint-éra elején, folytatódik a végén úgy, hogy egyetlen egy változás
nincs. Szerintem a Pokorni- és Pálinkás-féle vezetés is egyetértett, legalábbis én csak olyan gyûlé-
seken voltam, ahol ezt hallottam, tehát egyetértett a kétszintû érettségi bevezetésével.” (Nagy-
város, gimnázium)

„Én azt gondolom, lehet e szerint az érettségi szerint élni. Jobb, mint a múlt érettségi és a fel-
vételi együtt, emberbarátibb. Ez a legfontosabb. A gyerekbetegségek kijavításához kellene még
némi idõ – de nem hiszek benne, ezt hozzá kell tennem. Én semmiben nem hiszek, ami az oktatás-
nak valamilyen irányú fejlõdését jelentheti, mert 25 éve nem ezt tapasztalom, hanem hogy minden
nagyon lassú, átpolitizált, és egyáltalán nem azzal foglalkoznak, hogyan kellene nevelni a jövõ gene-
rációját. Most egy vizsgáról van szó, amely hosszabb távon jobban tanít gondolkodtatni, mint az
elõzõ érettségi. Egy jó kimeneti szabályozás fontos az iskolához, mert ha nincs kimeneti szabályo-
zás, akkor mi szabályozza az oktatást. Itt az érettségi volt a kimeneti szabályozás, most ez az új
fogja szabályozni. Többet és jobbat kell a gyerekeknek csinálniuk, bár az sem igaz, hogy többet,
inkább mást. Mást kell tenniük a tanároknak is, nekik egyelõre még többet. És ez nem lesz rossz
dolog.” (Nagyváros, gimnázium)

„Mindenképpen szükség volt az új vizsgára, nem is kell változtatni rajta, mert ez jó, ez be is áll
szépen. Maga a rendszer is jó, egy kicsit gyors volt, de most már megy, nem kell változtatni, a két
szint tökéletes. A középszint is hozza a magáét, szép lassan fog erõsödni az évek múltával, de az
látható, hogy az emelt szintû megy és mûködik. Lesz egy természetes kiválasztódás, a nagyon elit
egyetemekre elõbb-utóbb csak két emelt szintûvel fogják felvenni az embereket.” (Város, gimná-
zium és szakközépiskola)

„Szerintem jó ez a kétszintû rendszer. A célnak megfelel, de úgy lenne teljes a kép, ha kötelezõ
lenne az egyetemeknél az emelt szintû vizsga. Ami örvendetes, hogy belátták, ez a sok vizsgaidõ-
szak felesleges, el is törölték a februári–márciusit. (A nyilatkozó arra utal, hogy 2006-tól az OKM
valóban eltörölte az ún. téli érettségi vizsgaidõszakot, amit addig is egyetlen alkalommal, 2005.
februárban–márciusban szervezett az oktatási tárca. Az iskolákból érkezett visszajelzések és véle-
mények alapján azonban már korábban kiderült, hogy felesleges a tavaszi és az õszi vizsgaidõszak
mellé e harmadik beiktatása. Bizonyossá vált az is, hogy a három vizsgaidõszak szervezési szem-
pontból sem lenne szerencsés, mert ennek a rendszernek a fenntartásával a vizsgák megszervezése
’folyamatos vizsgaidõszakká’ változtatná a tanévet. A szerk.) Én remélem, hogy az idei olyan szem-
pontból könnyebb lesz, hogy egyet már végigcsináltunk. Azt nem mondom, hogy rutint szereztünk,
ahhoz még kevés idõ telt el. Régen már tényleg rutinból ment, de ez most nagy odafigyelést igé-
nyel.” (Nagyváros, gimnázium)

„Azt gondolom, hogy a tantestület többségének az a véleménye, hogy az új érettségi jobb. Tar-
talmi szempontból most ugyan a magyarról beszéltünk, de az összes többi tárgy esetében is el-
mondható, hogy a szaktanárok is jobbnak tartják magát a rendszert, magát a feladatsort, és azt,
amit mér az érettségi. Mi egyértelmûen azt mondjuk, hogy a két szint többet nyújt a gyerekeknek.”
(Nagyváros, gimnázium)
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A szakközépiskolai igazgatók gyakrabban hivatkoztak a munka világára mint számukra meghatá-
rozó referenciapontra, lakonikus tömörséggel jelezve az érettségi súlyát és szerepét. „Ha már
érettségizett, akkor már nem akar szakmunkás lenni. Azért mondom, mert van egy-két ismerõsöm,
meg olyan is, aki külföldön dolgozott, akik bizonyítják, hogy igenis lehet a szakmunkásokat is meg-
becsülni, tisztelni és jól kezelni. De ez nálunk nem teljesen így mûködik. Az érettségi arra jó, hogy
ha bármilyen munkahelyen megkérdezik tõle, hogy van-e érettségije, akkor válaszolhassa, hogy igen.
Ha nincs, akkor viszontlátásra. Ha van, akkor utána kerül szóba, hogy mit tud. Mindegy, hogy mi van
sok helyen az érettségi belsejébe írva, csak legyen.” (Nagyváros, gimnázium és szakközépiskola)

A vizsgáztatás menetérõl mondott vélemények – feltehetõen a részletes jogi szabályozás követ-
keztében – lényegében nem mutatnak nagy eltérést. Az alábbi vélemény a kérdezés idõpontjában,
azaz a második tavaszi vizsgaidõszakot megelõzõ idõszakban átfogóan jellemzõnek mondható.
„Most nincs nagy izgalom sem, alapvetõen lényeges változások nincsenek. Nagyon sok segédanyag
jelent meg az interneten is, illetve eljuttatták hozzánk postán. Pontosan leírva, mi a feladata egy fel-
ügyelõ tanárnak, mi az érettségi elnök feladata, az igazgatók feladata. Eléggé jól szabályozott,
amennyiben az ember veszi magának a fáradságot, és áttanulmányozza. Azt gondolom, most nem
okoz problémát, de majd meglátjuk. Nincs olyan izgalom, mint amilyen tavaly volt, hogy jaj, hogy
lesz, hogy tudjuk lebonyolítani. Úgy látom, most a jegyzõk részérõl sincsen, a szoftver is jobb lett
talán, valamelyest alakítottak rajta, jól használható. Szerintem most már könnyebb is, segítséget je-
lent bizonyos szempontból.” (Nagyváros, gimnázium)

Néhányan megjegyezték, hogy intézményükben mûszaki okokból lassan mûködött az internet,
míg jóval többen sajnálkoztak a vizsga adminisztrációjához szükséges papírmennyiség láttán.
Ugyanakkor többen hozzátették: „Én úgy érzem, ezt nem lehet sokkal jobban egyszerûsíteni. Ennek
meg kell adni a maga formáját.” (Nagyváros, gimnázium)

A vizsgáztatás az intézményvezetõ nézõpontjából

Több igazgató megjegyezte, hogy szervezési nehézségeket okozhat a vizsgaidõszakkal párhuza-
mos oktatás az alsóbb évfolyamok szaktanári ellátottsága tekintetében, illetve gondot okozhat az
emelt szinten vizsgáztató tanárok más vizsgahelyeken való elfoglaltsága. „Pillanatnyilag az iskola
megengedi, hogy a legkiválóbb kollégáit elvigye az OKÉV 13-vizsgáztatásra, de az iskola ezért sem-
miféle kompenzálást nem kap, a helyettesítése nem megoldott a tanároknak…” 14 (Nagyváros, gim-
názium)

Egy másik gimnáziumi igazgató viszont az intézménye elõnyeként értelmezi tanárai külsõ vizs-
gáztatói elfoglaltságát, egyúttal azt is felveti, milyen következményekkel, feszültségekkel jár, ha egy-
egy régióban jelentõs eltérések vannak a vizsgáztatók felkészültségében.

„A munka szervezése szempontjából az vet fel problémákat egy iskolában, hogy a tanárainkat
az OKÉV felkéri vizsgáztatásra. Szóval meg kell oldani az iskolának azt, hogy eleget tegyünk az
OKÉV felkérésének, hiszen nekünk is az az érdekünk, hogy normálisan mûködjön az emelt szintû
vizsgáztatás, még akkor is, ha ez nem a mi dolgunk, de a mi gyerekeinkrõl is szó van. Persze hogy
menjenek el a kollégáink emelt szinten vizsgáztatni, javítani és szóbeliztetni, csak ezt néha nehéz

97HORVÁTH ZSUZSANNA: AZ ÚJ ÉRETTSÉGI ELÕTT ÉS UTÁN: BECSLÉS ÉS MEGVALÓSULÁS

13 OKÉV (Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont), 2007. január 1-jétõl Oktatási Hivatal (OH).
14 Megjegyzés: 2005-ben valóban nem volt megoldva az emelt szintû szóbeli vizsgáztatásban részt vevõ tanárok iskolai
helyettesítésének finanszírozása. 2006-ban 10 000 Ft/nap/fõ kompenzációt kapott az intézmény, majd 2007-ben ismét
nem történt kompenzálás. A 2007-es költségvetési törvény 2008-tól a következõképpen szabályoz: az OKM pályázatot
ír ki a fenntartóknak a vonatkozó költségek elnyerésére, miközben az iskoláknak elõzetesen tervezniük kell a vizsgáz-
tatáshoz szükséges tanári erõforrást.
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egyeztetni az iskolai munkával. Mindig azt kérjük a kollégáinktól, hogy az itteni feladataik ismere-
tében jelentkezzenek javítani, szóbeli vizsgáztatni vagy éppen érettségi elnöknek középszinten
máshová vagy szaktárgyi bizottságba. Ez az egyik dolog. A másik, amit rendszerében is majd a
helyére kell tenni, hogy miután a mi gyerekeink jelentkeztek legnagyobb számban a megyében emelt
szinten egy-egy tárgyból vizsgázni, a mi testületünkbõl hívták a legkevesebb tanárt vizsgáztatni,
hogy ne álljon elõ az a helyzet, hogy a tanár saját diákjával találkozik az emelt szintû bizottságban.
Ugyanígy történt az írásbeli javításában is. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy emelt szinten ezután
is elõ fog fordulni, hogy egy tanár véletlenszerûen találkozik majd egy-egy tanítványával. Ha hár-
man vizsgáztatnak egy emelt szintû szaktárgyi bizottságban, akkor, ha köztük van valakinek a saját
tanára, azt én nem látom olyan rettenetes problémának. Ugyanakkor furcsa az a helyzet, hogy sok
más iskolában kevés gyerek választotta az emelt szintû felkészítést és az emelt szintû érettségit,
miközben nálunk volt egy csomó tanár, aki elvégzett minden tanfolyamot, de a gyakorlatban nem
mehetett vizsgáztatni, mert ott volt ötven gyerek tõlünk. A megyében majdnem csak a mieink voltak
az emelt szintû vizsgákon. Ebbõl meg az következett, hogy olyan tanárokat kértek fel az írásbeli
dolgozatok javítására és a szóbeli vizsgáztatásra is, akiknek nincs rutinja, nem gyakorló tanárok.
Nem akarok személyeskedni, de mi pontosan tudtuk, kik azok a tanár kollégák, akik mondjuk javí-
tottak magyar dolgozatokat. Most, aki az elmúlt 15 évben nem nagyon látott élõ gimnazista gye-
reket, mert könyvtáros, vagy hivatalban dolgozik, nagyon felkészült lehet szakmailag, de a vizsgáz-
tatási és a tanítási gyakorlata hiányzik.

Nem jó, hogy kispórolták a rendszerbõl a kontrolljavítást. Az volt eredetileg a szakmai anyagok-
ban, hogy ketten fogják javítani a dolgozatokat, egymást ellenõrizve. Végül minden dolgozatot egy-
valaki javított, meg is lett az eredménye. Ennyi reklamációval soha az életben nem találkoztunk.
2005-ben magyarból is, történelembõl is meglehetõsen sok észrevételt tettek a gyerekek az emelt
szintû dolgozatok javítására. Egyébként az észrevételek közül meglehetõsen sok helytálló volt. Tu-
dom, hogy ezeket az OKÉV regionális igazgatósága figyelemmel követte, és ha mondjuk egy tanár
esetében sok ilyen jogos észrevétel halmozódott fel, ezt a késõbbi megbízásoknál figyelembe fogják
venni. Összességében az volt a tapasztalatunk, hogy nem mindig azok a kollégák vettek részt a
tényleges vizsgáztatásban, akik a leginkább felkészültek.” (Város, gimnázium)

Az idézett vélemény utolsó bekezdésében említettekhez meg kell jegyezni, hogy a kettõs javítás,
azaz a két értékelõ általi javítás az emelt szintû vizsga írásbeli dolgozatainak értékelésében valóban
a vizsgafejlesztés egyik szakmai javaslata volt, azonban még 2005 elõtt, feltehetõen a kettõs érté-
kelés finanszírozási terhei miatt a vizsgát szabályozó dokumentumból kikerült. Bár az összehason-
lításra alkalmat adó adatok a korábbi vizsgákról nem állnak rendelkezésre, az észrevételek aránya
nem volt olyan jelentõs, mint ahogyan azt az igazgató érzékelte. Az adatokhoz hozzá kell tennünk,
ha van jog és lehetõség az értékelés felülvizsgálatára, akkor ezzel természetesen élnek is a vizs-
gázók (1. táblázat).

A 2005-ös vizsga a tömegkommunikációban sajnos nagyrészt arról híresült el, hogy néhány
vizsgatárgy írásbeli feladatlapja a vizsga elõtt nyilvánosságra került. Mégsem tartotta minden igaz-
gató fontosnak, hogy e tényre vagy az ezt követõ oktatásirányítási intézkedésekre reagáljon. Akik
errõl szóltak, azok mind kesernyés hangütéssel, de eltérõ következtetések levonásával összegezték
a történéseket.

„Nyilvánvalóan Magyarországon nem jár semmiféle megdorgálás ezért a dologért, hanem az
igazgatókat hozták roppant kényelmetlen helyzetbe, hogy hajnali öt órára járhattam a tételekért.”
(Nagyváros, gimnázium)
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„Hogy felkerülnek-e az internetre az érettségi tételek vagy sem, errõl én azt gondolom, hogy ami-
óta érettségik vannak, vagy amióta én visszaemlékszem, évtizedek óta az iskolák õrizték az Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi Verseny feladatait vagy az egyéb érettségi feladatokat. (Azon vizsga-
tárgyak írásbeli feladatai, amelyekét nem a televíziós tételhirdetésben tették közzé. A szerk.) Soha
ilyen kiszivárogtatás nem volt. Jó, hogy magyarból az adott évben Radnóti lesz vagy Petõfi lesz, ezt
országos szinten lehetett tudni. De azt nem hiszem, hogy az iskolákból kerültek fel az internetre a
történelem-, a matematika- és egyéb feladatsorok. És akkor kapja a rendõrség az utasítást, hogy ki
kell vonulniuk az iskolákba, és meg kell nézniük, hogy felbontották-e a csomagokat, zárolva van-
nak-e, megfelelõ módon tároljuk-e páncélban, van-e riasztó. És az emberrel, mint egy bûnözõvel,
bevonulnak, és azonnal adjam ki, mutassam meg, jegyzõkönyv. Szóval kellemetlenül éreztem ma-
gam, holott tudtam, hogy mi semmilyen szabálytalanságot nem követtünk el, hiszen hatvanezer biz-
tonsági intézkedés van, hogy nem lehet hozzányúlni a tételekhez. Én ezt felháborítónak tartottam,
illetve utána Gyõrbe kellett menni minden áldott reggel, mert az iskolák megbízhatatlanok, és nem
lehet hozzájuk eljuttatni a feladatsorokat. Ugyanakkor ez a biztonság csak addig tart, amíg bemen-
tem több kordonon keresztül a tételekért, lepecsételve megkaptam a dobozomat. Onnan kezdve a
kutya nem foglalkozott vele, hogy én kilépek az ajtón, és valaki kikapja a kezembõl a dobozt, vagy
hogy hogyan érek vele haza. Most majd nem Gyõrbe megyek minden áldott reggel átvenni az adott
tételsort, hanem a saját jegyzõmhöz.” (Kisváros, gimnázium és szakközépiskola)

„Reggelente járkálni a tételekért nehéz volt. Jellemzõ az országra ez az egész, ami történt a
tavalyi érettségikor. Az is jellemzõ, ahogy vége lett vagy nem lett vége annak az egész ügynek. Mert
elég jól feliratozták a tételcsomagokat ahhoz, hogy lehessen látni, hogy mikor lehet kinyitni. Ha már
kiszivárgott, hol szivárgott ki? Itt járt a rendõrség, és ellenõrizte, hogy ki van-e nyitva a boríték,
vagy nincs. Nincs kinyitva! Akkor, ha találtak nem tudom, hány iskolát, ahol ki volt nyitva, nem
tudom, lett-e annak következménye? Nem hallottam róla. Ha meg nem az iskolában szivárgott ki,
akkor jellemzõ a magyar viszonyokra. Azt gondolom, minden további nélkül meg lehetne valósí-
tani, hogy kihozzák a tételeket ide, és itt elraktározzák.” (Nagyváros, szakközépiskola)

„Az, hogy szolgálati titok volt-e, vagy nem, ez megint egy olyan kifogás az eljárás megszün-
tetésére, hogy ezt nem tudom elfogadni. Ez tény. Ahogy egy vállalatnál, egy üzemben van üzleti
titok, úgy a hivataloknál, iskoláknál is vannak hivatali titkok, amelyeket nem lehet kidumálni. És ha
nekem azt mondják, hogy itt van, és nem lehet hozzáférni, akkor az itt van, és nem lehet hozzá-
férni. Jöhet akármilyen szép szemû kislány, és kérheti, hogy a történelemtétel hogy néz ki, akkor
sem mutatom meg. Ennyi az egész. Nem lett volna botrány, ha egyesek nem környékezhetõk meg.”
(Város, gimnázium)
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Vizsgatárgy Beadványok száma Írásbeli dolgozatok száma %

Magyar nyelv és irodalom 627 3 326 18,85

Történelem 731 5 720 12,78

Matematika 287 3 603 7,97

Biológia 543 3 331 16,30

Fizika 125 1 014 12,33

Angol nyelv 109 3 561 3,06

Kémia 77 962 8,00

Egyéb vizsgatárgyak 271 5 194 5,22

Összesen 2770 26 711 10,37

1. táblázat. Az írásbeli dolgozatok javításával kapcsolatban tett tanulói észrevételek száma (emelt szint)
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Az intézményvezetõk a vizsga tantestületi fogadtatásáról

A vizsga elfogadottságának mértékérõl a 45 interjúban kifejezõdõ többségi vélemény alapján alkot-
hatunk képet. Jellemzõ a nyelvi megnyilatkozás formájára, hogy abban, ahogy az intézményvezetõ
felidézi a tanárai véleményét, eltérõ az azonosulás, illetve a távolságtartás érzékeltetése. Néhányan
egyetértõ azonosulással, míg a többség tárgyszerûen reflektálva közvetítette a tantestület vagy a
tanárok véleményét, ellentétben a 2002-es interjúkkal, amelyekben a vizsga problematizálásakor
szinte egyáltalán nem különült el a tanári és az intézményvezetõi nézõpont. Az igazgatói szerep
több esetben a kritikus hangnemet is lehetõvé teszi, ahogyan az a tanítási rutint, a szaktanári be-
idegzõdéseket felemlegetõ véleményekbõl kihallható.

„Megmondom õszintén, hogy azért évtizedes berögzõdéseket megváltoztatni egy csapásra álta-
lában nem talál pozitív fogadtatásra. Az, hogy morogtak elég sokan a magyaros kollégák közül,
azzal is magyarázható, hogy már húsz-harminc éve a pályán vannak, megszoktak egy rendszert, és
ez egy teljesen más ellenõrzési módot jelent a négy év végén. Egy tanár mindig nehezen fogadja el
az újításokat, változtatásokat, ez biztos. A szövegértés egy alapprobléma. Az, hogy ennek a mérése
jó és szükség van rá, azt gondolom, hogy egyértelmû. Aki pedagógus, nem igazán hangoztathatja
nagyon, hogy ezzel nem ért egyet. Mind az országos, mind a nemzetközi felmérések azt mutatják,
hogy nemcsak a fiatalok, hanem a felnõtt lakosság jó részének is szövegértési nehézségei vannak.
Nyilvánvaló, hogy majd a késõbbi életük során is meg kell érteniük az írott szövegeket. Igazából
jogosan szerintem senki nem tiltakozhat ez ellen. Ez azt jelenti, hogy bizony ezt tanítani kell.”
(Nagyváros, gimnázium)

„Legyünk õszinték, késedelmet szenvedett ez a folyamat, kevés mintafeladat állt például ren-
delkezésünkre. Ezzel együtt azt tudom elmondani, hogy a mi tantestületünk alapvetõen pozitív
hozzáállással készült a kétszintû érettségire. Nem ógtak-mógtak a kollégáim, nem szidták a rend-
szert, és ami ennél is lényegesebb, nem a húsz-harminc éves beidegzõdések alapján tanították a
gyerekeket, hanem valóban az új tantárgyi követelmények szerint próbálták a tanulókat felkészíteni.
Természetesen vannak a kollégáim között olyanok, akik nehezen emésztik meg ezeket a változá-
sokat. Annak azonban örülök, hogy azt sikerült elérni, hogy ez csak szóban nyilvánul meg. Mert
hallok olyan rémtörténeteket, hogy a tanár azt mondja, neki mondhat bárki bármit, bemegy, és azt
és úgy tanítja, ahogy õ azt harminc éve megszokta. Biztos, hogy van ilyen, de itt…?! Beáll a sorba,
megtanulja és csinálja, hiszen a gyerekeknek arra van szükségük, hogy az új követelmények szerint
készüljenek fel. Például jellemzõ, hogy az idõsebb kollégáink is nagy számban mentek el a vizsgáz-
tatói képzésekre, és meg akarták tanulni ennek az új rendszernek a mûködését. Vagy az idõsebb
kollégák elmennek például emelt szintû vizsgákra, hiszen voltak közülük nyugdíjas kollégák is, akik
mennek vizsgáztatni, mert még mindig tanítanak és akarják is csinálni.” (Város, gimnázium)

Az igazgatók többnyire normatív módon is kifejtették véleményüket a ’jó tanárról’ úgy általában
vagy az új érettségihez való alkalmazkodás szempontjából, hozzátéve, hogy igen eltérõ felkészültsé-
gû emberek dolgoznak egy-egy tantestületben. Jellemzõnek tekinthetõ a következõ álláspont: „Fontos
kérdés, nemcsak a szaktárgyi tudás alapján, hanem pontosan a kreativitás, rugalmasság, flexibilitás
szempontjából is, egyáltalán a gyerekekhez való viszonyulás szempontjából alkalmas-e egy tanár.
Sokfélék vagyunk, nyilvánvalóan szakmailag nagyon jók, nagyon sokan tényleg kiváló pedagógusok, de
valaki szereti a kényelmeset, a lassút, a változatlanságot. Biztos, hogy sokfélék vagyunk. A fontos
mégis az, hogy a pedagógus értsen a szakmájához, tehát az adott szaktárgyából kiválóan felkészült
legyen. Ugyanakkor fontos az is, hogy értsen a gyerekekhez, és ismerje a közoktatási változásokat.
Pedagógusként ismerje azt a közeget, ahol dolgozik, ahol él, annak a mûködését. Akár iskolai szin-
ten, akár országos szinten, akár a gyerekekkel való foglalkozás terén.” (Nagyváros, gimnázium)
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Az igazgatók tolmácsolásában a tanárok nagy része az új követelményrendszer megjelenését túl
késõinek találta. Továbbá észrevételezték, hogy a követelmények gyakori módosítása megnehezí-
tette a munkájukat. Feltehetõ, hogy a felkészülés és a felkészítés lehetõségeinek tárgyában kisebb-
nagyobb belsõ konfliktusok is lezajlottak az igazgatók és a tantestület között. Míg 2001-ben a kér-
dõíves felmérésben, majd 2002-ben az interjúkban visszatérõ szaktanári problémaként jelent meg
az új érettségire felkészítõ tankönyv (feladatgyûjtemény) hiánya, addig az igazgatók felfogására in-
kább az alábbi véleményben is kifejezõdõ kritikus hangvétel a jellemzõ: „Azt gondolom ezzel kap-
csolatban, hogy megint csak nem könyvet kell tanítani, hanem tudományterületeket. Ehhez az kell,
hogy jól ismerjék a kollégák a kimenetet, az érettségi követelményeket. És így majdnem mindegy,
hogy mibõl tanítanak. Ez megint egy olyan régi beidegzõdés: volt egy könyv, ebbõl felkészültünk az
érettségire. Ez nem így mûködik, van egy tantárgyi követelmény, amelyre felkészítem. Lehet, hogy
tíz könyvbõl, lehet, hogy egy könyvbõl, de alapvetõen a kimenetnek meg kellene egyeznie minden
iskolában.” (Nagyváros, gimnázium)

Felkészülés és felkészítés

A tanárok, a jövendõ vizsgáztatók felkészülése, továbbá a diákok felkészítése eltérõ összefüggés-
ben jelenik meg a megnyilatkozásokban. A felkészülésrõl szólva az igazgatók egyrészt a vizsga-
szintekre történõ, a pedagógiai programban is megjelenõ óratervi tényeket, másrészt a 2004-tõl
elérhetõvé tett vizsgáztatói továbbképzéseken való részvételt említették. A diákok felkészítésével
összefüggésben a megszólalók a tanulásszervezés, a belsõ, házi „vizsgák”, továbbá a tanórai vál-
tozások témáját érintették.

Míg a vizsgáztatói képzésben részesültek arányát minden megszólaló közölte, addig nem min-
denki értékelte e továbbképzések szakmai szerepét, hozamát. Magának a részvételnek a hatását
azonban jelentõsnek tartották. Ez arra enged következtetni, hogy a 2004-tõl megnyíló lehetõséggel
élõk valóban a felkészülést-felkészítést hatékonyan támogató információkhoz juttatták intézmé-
nyüket.

Pedagógiai program, óraterv, tanulásszervezés – szintcsoportok

Az intézmény egészének felkészítésérõl, azaz a pedagógiai programban nyomon követhetõ tartal-
mi változásokról viszonylag kevés intézményvezetõ szólt. Az viszont közös jellemzõ, hogy az
érvényes jogszabályoknak megfelelõen az intézmények vizsgatárgyi és felkészítési kínálata a szülõk
és a szélesebb nyilvánosság számára is elérhetõen megjelent a pedagógiai programokban. Az idé-
zett megnyilatkozások tehát e tekintetben jellemzõnek mondhatók, ha a két vizsgaszintre felkészítõ
képzési programok óratervi megjelenítését tekintjük az intézményi felkészülés dokumentumának.
„A felkészülés igazán akkor kezdõdött, amikor a pedagógiai programunkat ezekre a tanulókra meg-
határoztuk, tehát négy évvel ezelõtt. Akkor beépítettük az óraterveinkbe az emelt szintû órafoglal-
kozásokat. Ezeket úgy terveztük, hogy három tantárgyat választhat a gyerek két-két órában. Ezek
közül kettõ a két felvételi pontszámot adó tárgy, a harmadik nyelv vagy informatika. Ezt elég jól be
lehetett illeszteni az órarendbe, mert kevés ütközés volt.” (Nagyváros, gimnázium)

„2005 õszén mi átdolgoztuk a pedagógiai programot. A pedagógiai program átdolgozásánál
nagyon fontos, hogy a helyi tantervben csak és kizárólag a fenntartói intézkedések következményeit
kellett átvezetni [értsd: az óratervi változásokat]. Úgy érezték a kollégák, nincs arra szükség, hogy
belenyúljunk a tananyagba, mert nem tartalmaz olyan dolgokat, amelyek nem passzolnának vagy
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nem lennének jók a kétszintû érettségihez. Inkább azt mondanám, hogy apróbb finomításokra van
szükség. Bizonyos változtatásokat kértek. Például a dolgozatok jellege, formája most már közelít a
kétszintû érettségi feladataihoz. Kicsit afelé mentünk el – jóllehet ez bent van a pedagógiai prog-
ramban –, hogy erre nagyobb hangsúlyt kell fektetni: a felkészítés során írt dolgozatok jobban iga-
zodjanak az új kérdezési szisztémához, mint a régihez.” (Város, gimnázium)

Jellemzõnek tekinthetõ az a felfogás, mely szerint a felkészülés nem a helyi dokumentáció átdol-
gozásán, hanem a tanárok szemléletén múlik: „Nem hiszem, hogy változtatni kell, inkább az em-
berek szemléletének kellene megváltoznia.” (Kisváros, szakközépiskola) Egy-egy megszólaló azt is
megjegyezte, hogy a helyi tanterv bármely irányú változtatása elsõsorban a saját megfontolásaiktól
függ, és nem a központi dokumentumok változásaitól: „Nyilván olyan irányba változtatják, amely
irányba érdemes vagy logikus, de nem biztos, hogy a változtatás egyetlen feltétele, hogy valami
központi változtatásra kerüljön sor. Ahhoz, hogy mi a tantervünket átnézzük, és azt mondjuk, már-
pedig ezen változtatni fogunk, több év tapasztalata szükséges.” (Nagyváros, gimnázium)

Az emelt szintre való felkészítést egyesek a korábbi, elsõsorban a gimnáziumi oktatásra jellemzõ
fakultációs gyakorlat továbbviteleként értelmezték, míg mások 2006-ban (kb. 10 megszólaló) a szint-
csoportok szervezésében már figyelembe veszik a 2004-es próbaérettségi, továbbá a 2005-ös
vizsga feladatai alapján valószínûsíthetõ nehézségi szinteket. Az igazgatók szerint a szintcsoportok
szervezésében két tényezõ is érvényesül: egyrészt a rendelkezésre álló tanári szakértelem, más-
részt a diákok igénye, érdeke.

„Az a helyzet, hogy mi az emelt szintû érettségire való felkészítést neveztük azelõtt fakultáció-
nak. Ezt nagyon régóta csináljuk, tulajdonképpen csak finomítani kellett a dolgokon. Eddig két tan-
tárgyból engedélyeztük a felkészülést, tehát a két felvételi tárgyból, most viszont a nyelvet is mellé
vettük, nagyon fontos, hogy nyelvvizsgája is legyen a gyerekeknek, úgyhogy a nyelvi lehetõséget is
megadtuk. Hivatalos információkat is kaptunk, egyrészt a törvénybõl, másrészt folyamatosan tanul-
mányoztuk a minisztérium honlapját is és az egyéb helyeken megjelenõ írásokat, amelyek az érett-
ségirõl szóltak. Minden munkaközösség tanulmányozta, és próbálta felkészíteni a tanulókat.”
(Nagyváros, gimnázium)

„A 10. év végén választaniuk kell a tanulóknak, kialakítunk emelt, illetve középszintû csopor-
tokat. A fõ tárgyakból: magyarból, matekból, történelembõl a délelõtti tanrendbe tesszük be az
órákat. Az egyéb tárgyakból: földrajz, kémia, biológia, délután kapnak plusz két órát. A felmérés
alapján gyakorlatilag majdnem minden tárgyból tudtuk biztosítani az emelt szintre való felkészí-
tést.” (Város, gimnázium)

„A 10. évfolyam végén mindig meghirdetjük, melyik tantárgyból, melyik tanár vezetésével indul
emelt szintû érettségire felkészítõ képzés. A diákok ebbõl kiválasztják a kettõt, nagy ritkán enged-
ünk hármat. Ha a létszám összejön, amit az önkormányzat nálunk engedélyez, akkor órarendbe épít-
hetõ fakultációs keretekben történik a felkészítés. Na most egy kicsit azért nehéz összehozni, mert
háromféle osztálytípus van. A közgazdasági, a pedagógiai és a gimnáziumi osztályból úgy össze-
hozni a tanulókat egy órarendbe, hogy mondjuk történelembõl, matematikából vagy nyelvekbõl akar-
nak menni felkészítésre. A tanárok nagyon rugalmasan kezelik a dolgot. Menet közben az is kiderül,
ki az, aki emelt szintet szeretne tényleg csinálni, és ki az, aki a középszintre való felkészítést kér.
Egy keretben, csak differenciált oktatással oldjuk meg.” (Kisváros, gimnázium és szakközépiskola)

„Mi mindenbõl, amibõl a gyerekek igénylik, szervezünk emelt szintû felkészítést. Pont ezért, mert
ilyen kevesen vannak, délután pluszórában tartjuk. A gimnáziumok tudják azt csinálni, hogy ma-
tematikából az osztályt két részre osztják, középszintre és emelt szintre. Mi ezt nem tudjuk, mert
minden osztályból van egy-két fõ jelentkezõ. Normál órán a középszintûre való felkészítés folyik,
és délután heti két órában még jöhetnek emelt szintû felkészítésre.” (Város, szakközépiskola)
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Az idézett megszólalásokból változatos gyakorlat képe olvasható ki. Fontos tény, hogy 2006-ban
csak néhány megszólaló utalt a fenntartói szempontra, azaz a fenntartó – úgy tûnik – nagyrészt el-
fogadta az intézmény óratervét és ezzel együtt annak finanszírozását. Különbség van az intézmé-
nyek között abban a tekintetben, hogy a délelõtti tanítási idõ órarendjébe illesztik-e az emelt szin-
tû felkészítést, vagy ezt a délutáni elfoglaltság körébe utalják. Vannak intézmények, ahol külön
csoportban történik az emelt szintû képzés, míg van olyan is, ahol az ún. normál órán, differenciált
képzés keretében folyik mind a középszintû, mind az emelt szintû vizsgára történõ felkészítés.

Az órarenden kívüli felkészítõ órákról egy megszólaló megjegyezte, hogy: „Nagyon sok plusz-
órát töltenek a tanulók az iskolában, akik komolyan gondolják az érettségit, vagy akik számára tétje
is van a továbbtanulás szempontjából. A gyakorlás a legfontosabb. Olyan tárgyakban, mint a bioló-
gia, a fizika, a kémia, ahol kísérleteket kell végezniük vagy végeztetni, ez abszolút nem megy az
órán, lehetõség sincs rá. Maradnak a felkészítõ órák.” (Város, szakközépiskola és gimnázium) A jö-
vendõ vizsgázók tanórán kívüli, de iskolai terhelésérõl nem rendelkezünk országos adatokkal. Az
interjú idézett részletébõl nem derül ki egyértelmûen, hogy közép- vagy emelt szintû felkészítésrõl
van-e szó, a kísérlet ugyanis emelt szinten nem követelmény biológiából. Az azonban bizonyos,
hogy az említett természettudományi tantárgyak kerettantervi programjában egyértelmûen megje-
lenik a kísérletezés. Az idézett véleménybõl tehát arra is következtethetünk, hogy a tanórai kísérle-
tek elmaradnak, így egyrészt azokat pótolják a vizsgára elõkészítõ tevékenység keretében. Megje-
gyezzük, hogy az emelt szintû szóbeli vizsgán elvégzendõ kísérletek megjelennek a szóbeli vizsga
nyilvános anyagaiban.15 A nagyarányú tanulói terhelésnövekedés tehát abban az esetben lehetséges,
ha nem emelt szintû felkészítésre szánt órakeretrõl, azaz a tanulók órarendjébe illesztett felkészí-
tésrõl van szó, hanem a kísérletek gyakorlására külön szervezett alkalmakról. A tanulók elfoglalt-
ságáról más megközelítésben is hallhattunk: „Mondjuk ez különösebb szempontból nem probléma,
olyan szempontból nem, hogy a kollégák felvállalják ennek a terhét. A gyerekek szempontjából – ha
kollégisták – megint nem olyan nagy probléma. Megmondom, hogy az emelt szintû érettségire a
felkészítés vagy a 7,15-tõl kezdõdõ órákon van, vagy az utolsó órában. Nyilván annak a gyereknek,
aki a felkészítésekre jelentkezik, számolnia kell azzal, hogy hosszabb a napja, mert az órákat oda
kell tenni valahová.” (Város, gimnázium) Néhányan arról is szóltak, mennyire reálisan mérik fel a
diákok a szintcsoportokba jelentkezést: „Csõstül jönnek a gyerekek, majd visszalépnek, de attól
még a csoportok élnek és megmaradnak 10-15-20 fõs létszámmal.” (Nagyváros, gimnázium)

A diákok igényei – ahogyan azt a következõ idézet jelzi – jelentõsen befolyásolja, mondhatni
meghatározza az iskolai óratervi tervezést. A jövendõ vizsgázók döntései gyakorlatias szempontok
szerint ugyanis a további terveikhez kapcsolódnak.

„Közép- és emelt szinten is felkészítettük a diákjainkat. Létszámokhoz kötöttük a felkészülés
lehetõségét, minimum ötfõs csoportnak össze kellett jönnie egy tantárgyból, hogy elindítsuk a cso-
portot. Kis iskola vagyunk, akkora órakerettel nem rendelkezünk, hogy egy-két gyerekért csoportot
indítsunk, bár volt kivétel, mert két gyerekért elindítottuk az emelt szintû felkészítõt, a két gyerek
az orvosira készült, mivel olyan eredményeket értek el már elsõ két évben, hogy kivételt tettem. Azt
mondtam, induljon az emelt szintû biológiafelkészítés. Az az igazság, hogy biológiából bejött, hogy
akit emelt szinten készítettek föl, meg is csinálta az emelt szintût. Az összes többi tárgy esetében
vagy harmadik év végén bejelentették, hogy negyedikben nem kérik az emelt szintû felkészítést,
vagy késõbb jelezték, hogy nem akarnak emelt szinten érettségizni, ezért nem kérték az órát sem.
Az emelt szint független a középszinttõl, fölösleges tehát emelt szintre felkészíteni, ha ezt egyfaj-
ta korrepetálásnak fogja fel a gyerek, hiszen nem ugyanaz az anyag. Ezt a tanulók belátták, idõben
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jelezték, és akkor nem indult a képzés. Volt olyan például, hogy matematikából megszûnt az emelt
szintû felkészítés, mert úgy döntöttek, hogy õk nem fognak emelt szinten érettségizni. Viszont más
tárgyakból: magyarból, történelembõl végigvitték a két évet, és nem érettségiztek emelt szinten.
Azt mondták, ahová õk mennek, valószínûleg elég lesz a középszintû érettségi. Viszont az emelt
szintû képzést bevallottan arra használták, hogy majd a következõ életükben – a fõiskolai, egyete-
mi életükben – egyfajta könnyebbség legyen a megtanulása annak, ami oda szükséges. Magyarból,
történelembõl végig részt vettek, tisztességesen, komolyan dolgoztak mindenben, amiben lehetett,
végül mégsem érettségiztek emelt szinten.” (Nagyváros, gimnázium) Az érvényes jogszabályok le-
hetõséget adnak erre, ugyanis nem kötik össze a felkészítésen való részvételt a vizsgaszint kötelezõ
választásával.

A fent jelzett vizsgázói dilemmák, illetve iskolai döntések valószínûleg igen sok intézményre
jellemzõk. 2006-ból visszatekintve az elsõ, mondhatni kötelezõ felkészülési lépésekre érdemes
felidézni a saját gyakorlatról szóló reflexiókat. A kérdések azt jelzik, hogy az igazgató a további
óratervi döntések elõtt józanul mérlegeli a 2006-ot megelõzõ néhány év tapasztalatait.

„Nyilván a pedagógiai programba is be kell tenni azt, hogy milyen módon csináljuk ezeket az
emelt szintû felkészítéseket. Amikor elõször beírtuk a pedagógiai programba ezt a felkészítést meg
az értékelést, elemzést, akkor még nem volt tapasztalatunk. Épp csak elkezdtük. Most kell végig-
gondolni majd az elsõ tapasztalatokat, hogy mire vegyük rá a gyerekeket, és hogy kiknek is szól az
emelt szint. Kell-e minden gyereknek heti két órában emelt szintû képzésre járnia? Csináljunk-e
olyan felkészítõt, ami heti egy óra, vagy csináljunk-e egy gyorsabb jellegû felkészítõt, amely mond-
juk az utolsó évben azoknak szól, akik korábban még nem tudták, mibõl fognak érettségizni? Azt
hiszem, a kulcsfontosságú terület a kiegészítõ órákon van. Az a kérdés, hogy milyen módon szer-
vezem meg a tanulóknak az emelt szintû felkészítõ tanórákat, hogy ragaszkodom-e ahhoz, hogy
azok a gyerekek is ott legyenek, akik igazából nem akarnak emelt szinten érettségizni. Vagy szigo-
rúan csak azok a gyerekek legyenek ott, akik 100%-osan úgy döntöttek, hogy emelt szintet tesznek?
Csináljak-e olyan felkészítõt azoknak a gyerekeknek – szakkör keretében például –, akik szeretné-
nek többet tudni egy tárgyról, vagy szükségük van korrepetálásra, vagy szükségük van segítségadás-
ra, vagy még jobb eredményt szeretnének elérni, de nem emelt szinten, hanem középszinten?
Tehát annyi kérdésünk van még, amit meg kell fogalmazni.” (Nagyváros, gimnázium)

A jelzett iskolavezetõi dilemmák közül néhányat a jogszabályok már korábban eldöntöttek: az
igazgató például nem ragaszkodhat ahhoz, hogy a középszinten érettségizni kívánók is részt vegye-
nek az emelt szintre való felkészítéseken. A középszintû vizsgára pedig azokból a vizsgatárgyak-
ból, amelyek oktatása a 10. vagy a 11. évfolyamon véget ért, felkészítõket szervezhet az iskola két
feltétellel: ha e vizsgatárgyakból (például a kémia, a földrajz, a fizika) a pedagógiai programja szerint
vállalt vizsgáztatást, továbbá, ha a vizsgázók egy-egy csoport indításához elegendõ létszámban
jelezték szándékukat. A fenti igazgatói kérdésekhez még azt is hozzá kell tenni, hogy a jövõre, sõt
a 2006-os tervezésre vonatkozó intézményi döntéseket már a finanszírozási nehézségek is befolyá-
solják, azaz ennek figyelembevételével kell újragondolni a normál óratervi és a tanórán kívüli fel-
készítések létét, tartalmát és arányát. Általában jellemzõ lehet a klasszikusan délutáni tevékenységek
visszaszorulása, ahogyan azt az e témában idézett utolsó megszólalás jelzi.

„Sajnos itt a fenntartói pénzmegszorítás, a gazdasági helyzet gátolja az egyéb tanórán kívüli
foglalkozásokat. De most mindenképpen teljesen külön csoportként kezeljük a magyar, matemati-
ka, történelem emelt szintre felkészítõ csoportokat. Nem plusz két óra az alapóra mellé, hanem
teljesen külön, évfolyamonként. Ez nyilván terheli a tantárgyfelosztásunkat, és ennek következtében
az alsóbb évfolyamok délutáni, tanórán kívüli foglalkozásait nem tudjuk finanszírozni, így ezekre
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térítési díjat kell a gyerekektõl kérni, illetve az iskola alapítványa járul még hozzá. Tehát ha valahol
akarunk teljesíteni, akkor máshol nem tudunk, és ennek megint anyagi oka van. Teljesen más köve-
telményeknek kell megfelelni. A középszintû érettségire való felkészítéshez magától értetõdõen a
helyi tantervi óraszámoknak elegendõnek kell lenniük, és elegendõnek is bizonyulnak. Tehát úgy
gondolom, egy középszintû érettségire nem kell pluszórákat adni a pedagógiai programban. Az
emelt szintû is elégnek bizonyul. Fõleg nagyon kedvezõ, ha külön tudjuk biztosítani az órákat – pél-
dául magyarból 6-ot, matematikából 5-öt, történelembõl 5-öt –, eleve külön csoportként a 11–12.
évfolyamban. Úgy már nehezebb, mint a biológiánál vagy a többi tárgynál, hogy a heti két óra mellé
még másfél-két órát tenni valamelyik délután. Igazán az lenne ideális, ha 11–12.-ben ezzel a meg-
emelt óraszámmal tudnának a csoportok dolgozni. Ez lenne ideális, csak nem kapunk erre finanszí-
rozási lehetõséget.” (város, gimnázium)

„Valóban, a város csak a törvényben elõírt óraszámot biztosítja, nyelvoktatásra valami kis száza-
lékot rátesz, de ez nem túl jelentõs. Ez a legnagyobb problémánk, hogy az adott órakeretbe hogyan
tudunk beleférni. Úgy tudunk beleférni, hogy a délutáni egyéb foglalkozások szinte teljesen leszû-
kültek. A délutáni órákra minimális kereteket tudunk fordítani, egy énekkar, egy versmondó kör, és
talán nincs is más. Tehát gyakorlatilag az órakeretünket a délelõtti oktatás elviszi, viszont ez ered-
ményes a felkészítõ munkában.” (Város, gimnázium és szakközépiskola)

A vizsgáztatói képzések igazgatói megítélése

A vizsgáztatói képzésben részesültek arányát minden megszólaló közölte, ugyanakkor nem min-
denki értékelte e továbbképzések konkrét szakmai szerepét. A részvétel hatását azonban minden
esetben jelentõsnek tartották. Ez a tény arra enged következtetni, hogy a 2004-tõl megnyíló lehe-
tõséggel élõk valóban lényeges és a felkészülést-felkészítést hatékonyan támogató információkhoz
juttatták intézményüket.

A továbbképzések általános szerepét, a „szinten maradás” jelentõségét egy igazgató az üzleti
szférával is összevetette. Véleményében arra is utal, hogy az olyan nyilvánvaló képzési szükségle-
teken túl, mint amilyen az új érettségi vizsga, más típusú, csapatépítõ, rekreációs, „karbantartó” to-
vábbképzési programokra is szükség lenne. „Látom, hogy a banki szektorban hogy mennek a dol-
gok, valóban érték a munkaerõ, valóban közös érdek az, hogy szinten tartsák a tudását, fejlesszék,
és mindamellett legyen rekreáció. Ott arra megvan a pénz, hogy legyen összetartás, csapatmunka.
Roppant igazságtalannak és szomorúnak tartom, hogy a pedagógus esetében, aki egy alakulóban
lévõ személyiséggel találkozik nap mint nap, és ha nem tesz semmit, akkor is óhatatlanul hatással
van rá, pont itt kellene arra ügyelni, hogy mind szakmailag, mind emberileg, mind mentálisan jól
karbantartott, elégedett emberek kerüljenek a gyerekekkel kapcsolatba. És ez a terület nem mûkö-
dik egyáltalán.” (Város, gimnázium)

Egy-egy igazgató a személyessel átszõtt szakmai kapcsolataira is utal, jelezve, hogy számára az
informális beszélgetések és a regionális szakmai szervezõdések is jelentõs véleménymegosztó alkal-
mak: „Nekem személy szerint volt egyetemi csoporttársakkal állandó kapcsolatom van. Õk is ma-
gyart tanítanak, egyikõjük Gyõrben, a másik Szolnokon. A magánéleten kívül mindig szóba kerül a
szakma is, amikor találkozunk. Erre többször is van egy évben lehetõség, mert vannak õszi meg
tavaszi szakmai továbbképzési napok, ahol nagyon gyakran beszélünk érettségirõl és más szakmai
kérdésrõl. De ha nem is ez a továbbképzés témája, akkor is mindig van, aki felhozza a témát, és
így akkor is beszélünk róla. És vannak olyan továbbképzések is, amilyeneket a szaktanácsadók java-
solnak, õk jelzik, hogy mi legyen a téma.” (Kisváros, gimnázium)
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Az új vizsgarendszerre való átállást segítõ, vizsgatárgyanként harmincórás továbbképzéseken
minden intézmény képviseltette magát. A jelentkezõk létszáma egyrészt az iskola anyagi körülmé-
nyeitõl, másrészt az igazgató elszántságától függött. Azokban az iskolákban, ahonnan csak egy-egy
tanár végezte el a vizsgáztatói képzést, e tanár képezte tovább saját tantestületét, munkaközössé-
gét. A vizsgáztatói képzéseken szerzett információ majdnem mindenhol elegendõnek bizonyult, az
ott hallottak alapján módosították például a korábbi oktatási módszereket, esetenként a pedagógiai
programot, helyi tantervet. Annyi különbség adódott az egyes iskolák között, hogy némelyik csak
késõbb kezdte az új módszerek bevezetését, így a 2005-ös érettségre készülõ évfolyamát 11.-tõl,
tehát az utolsó két évben készítette fel az új követelmények szerint. Az e témában idézett második
megszólaló meg is jegyezte, hogy 2005-tõl értelemszerûen a 9. évfolyamtól folyamatosan készítik
fel tanulóikat. „Olyan bátor nem lennék, hogy azt mondjam, hogy mindenki megváltozott, de nem
a tavalyi évhez képest, hanem amikor elkezdtünk készülni az új érettségi követelményekre. A tan-
testületnek majdnem száz százaléka vett részt érettségi továbbképzéseken. A kollégákban megvolt
a szándék, hogy tényleg megismerjék a követelményrendszert, és próbálják az oda vezetõ utat
módszertanilag is változtatni.” (Nagyváros, gimnázium)

„Bár már elég régen lehetett errõl tudni, hogy ez a változás lesz, de csak az utolsó egy-két
évben indultak be ezek a továbbképzések és tényleg minden olyan felkészítés, amelyik ebbe az
irányba hatott. A kollégák képezték magukat, próbálták a gyerekeket felkészíteni, de igazából csak
az utolsó egy-két évben, a 11–12.-ben. Nem a négy év alatt, természetesen. Nyilván, azoknál a
tanulóknál, akik most bekerülnek hozzánk, ezt nem mondhatjuk, õket már a kezdetektõl célirányo-
san készítjük fel.” (Nagyváros, gimnázium)

A következõ öt vélemény a vizsgáztatói továbbképzési lehetõség általános fogadtatását és gya-
korlati hatását jellemzi. Az igazgató ösztönzésének indokai között egymással szorosan összefonód-
va jelenik meg az iskolák közötti horizontális kapcsolatteremtés lehetõsége, a vizsgakövetelmények-
ben való szaktanári tájékozottság növelése, a módszertani váltás támogatása, valamint az iskola
presztízsének emelése az iskolai statisztikában kimutatható vizsgáztatói szakértelem növekedése
révén.

„Persze én is arra biztatom a kollégáimat, hogy minél többen végezzék el a tanártovábbképzést,
és minél többen menjenek emelt szintû érettségire akár javítani, akár vizsgáztatni, hiszen akkor
látják, és össze lehet hasonlítani a mi iskolánk és más iskolák diákjait. Ugyanígy nógatom õket, hogy
menjenek érettségi elnöknek. Akkor lesz igazán tapasztalt, ha végighallgatja egy másik iskola ta-
nulóit több tantárgyból, mert tudja, hogy a mi diákjaink mit tudnak. De akkor ott a probléma, a he-
lyettesítés, mert közben az iskolában még tanítás van. Ezt nehéz egyeztetni, de mi ezt megoldjuk.”
(Kisváros, gimnázium és szakközépiskola)

„Nem volt még ilyen az egész megyében, hogy egy iskolából tíz ember ment volna továbbkép-
zésre. Nyilván rögtön meg is tanulták ezen a képzésen a dolgaikat és a tennivalójukat. Nem olyan
nagy baj, ha megmutatjuk magunkat egy másik iskolában, és ott nyüzsgünk. Az emelt szintû vizs-
gáztatói képzésre meg öt embert iskoláztunk be. Ha tetszett, ha nem, menni kellett.” (Város, gim-
názium és szakközépiskola)

„Én elküldenék minden kollégát továbbképzésre, legyen harmincórás vagy akárhány órás, csak
ennek jelentõs anyagi vonzata van. A mi iskolánk, bár gondolom, más is, ennyi embert nem tud
folyamatosan elküldeni, illetve vannak olyan tantárgyak, amelyekbõl nem jön össze annyi jelentkezõ
tanár, hogy indítanának felkészítést. Énekbõl, rajzból, testnevelésbõl nem tudtak a kollégák elmen-
ni a továbbképzésre, mert nem volt annyi jelentkezõ. Három embernek meg nem indítják el. Õk
csak a könyvek, az internet vagy a szaktanácsadók segítségével tudtak tájékozódni, mert nem volt
ilyen jellegû felkészítés a számukra. Amilyen tantárgyból indult, mi legalább egy embert elküldtünk,
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általában a munkaközösség-vezetõt, aki aztán továbbadta a kollégáinak, illetve ha volt mód újabb
továbbképzésre beiskolázni, már azt is megtettük, most az év elején is küldtünk kollégákat. Én kö-
telezõvé tenném a kollégáknak, legalább a módszertani megújulásért, mert az új érettségi tényleg
teljes módszertani váltást kíván. A fiataloknak talán könnyebben megy, míg azoknak, akik húsz-har-
minc éve tanítanak, egy kicsit nehezebb. Igen, mert a tanár hagyományos szerepe, hogy kiállok a
tábla elé, és elmondom, amit tudok, nagyon megváltozott. Hiszen most arról kellene szólnia a ta-
nításnak, hogy a gyerek szedje össze a tudását, aztán majd én összerendezgetem neki, hogy mit
kellene tudnia.” (Kisváros, gimnázium és szakközépiskola)

„Amikor meghirdették a ’Képzõk képzése’ multiplikátori tanfolyamokat, a mi gimnáziumunkból
hat tantárgyból jelentkezett erre kolléga: matematikából, fizikából, biológiából, kémiából, földrajz-
ból, magyar nyelv és irodalomból. Õk a késõbbiekben jogot szereztek arra, hogy a tanárokat felké-
szítsék az érettségiztetésre. Gyakorlatilag ez a folyamat egy évvel az érettségi elõtt indult meg. Ez
egy feszített szakasz volt, kicsit lóhalálában próbáltuk meg utolérni magunkat. Ötven körül van a
tantestületben azon tanároknak a száma, akik elvégezték az emelt szintû vizsgáztatói tanfolyamot,
magyarból, történelembõl, matematikából gyakorlatilag a nyugdíj elõtt egy-két évvel elõtt álló kollé-
gákat leszámítva mindenki elvégezte az emelt szintû érettségiztetõi továbbképzést. De vannak nyug-
díjasaink is, akik elvégezték. Van 15 szakértõnk, 15 érettségi elnökünk is.” (Város, gimnázium)

„Más lett az érettségiben a számonkérés, nem annyira a lexikális tudás, hanem a készség és
egyéb vonatkozásban. Erre kellett a gyerekeket felkészíteni, azokat is, akik 9.-ben és 10.-ben nem
aszerint tanultak, mert még akkor nem tudtuk, hogy õk így fognak érettségizni. Tehát, ezért is volt
nagyon fontos, hogy a tanárok eljárjanak továbbképzésre, mert nekik már erre az érettségire kel-
lett felkészíteniük a gyerekeket. És ezt elsõsorban a továbbképzésekrõl tudták hozni, illetve hoz-
záférhetõ szakirodalmi anyagokból. Természetesen meg kellett változtatniuk a tanítási gyakorlatot.”
(Kisváros, gimnázium)

Egy-egy megszólaló a következõ idézetthez hasonlóan arra is utal, hogy 2004, azaz a rendsze-
res vizsgáztatói képzések elindulása elõtt is számos tájékoztató volt. Ezek hatékonyságáról és infor-
mációtartalmáról kritikusan szólnak, ezzel közvetve arra is utalnak, hogy a tájékoztatás önmagában
nem tûnt elegendõnek. A vizsgáztatói képzések viszont a tanóra szintjén is érvényes tudáshoz jut-
tatták a résztvevõket.

„Mindig azt mondták nekünk a továbbképzéseken, hogy már 1997 óta lehet tudni, hogy lesz
kétszintû érettségi, és arra készülni kell. Ez valóban így volt, de a korábbi továbbképzések nem
arról szóltak. Egyáltalán nem volt szó, hogy hogyan fog kinézni egy ilyen jellegû érettségi, a kol-
légák nem voltak felkészítve arra, hogy mennyire másképp kell oktatni erre az új típusú érettségi
vizsgára. Igazán akkor kaptak errõl tájékoztatást, amikor beindultak ezek a 30 órás, kétszintû érett-
ségire felkészítõ tanfolyamok, amelyek 2004 nyarán indultak elsõ körben. Mi igyekeztünk minden
tantárgyból legalább egy embert beiskolázni a tanfolyamokra. Ott szembesültünk vele igazán, hogy
mégis milyen lesz ez az újfajta érettségi, mire kell a gyerekeket felkészíteni. Az idõ kevés volt a 12.-
eseknél, hogy egy év alatt egy megszokott oktatási módszer helyett mást és másképpen kell oktat-
ni. Mert mondjuk történelembõl nem arról szólt korábban az oktatásunk, hogy folyamatosan
forrásokat elemzünk, a gyerekeknek esszéket kell írni stb. De ugyanez a probléma megjelent más
tantárgyak esetében is, fel kellett készíteni az írásbeli és a szóbeli vizsgákra. Vannak olyan tantár-
gyak, ahol a számonkérés eddig elsõsorban írásban történt, vagy más tantárgyak esetében esetleg
a szóbeli feleltetést részesítettük eddig elõnyben. Az új vizsgáztatási formák most megzavarták a
kollégákat, ezért, akit lehetett, mi beiskoláztunk.” (Kisváros, gimnázium és szakközépiskola)

Egy-egy igazgató, bár hangsúlyozza a képzések sikerességét, kárhoztatja a 2004-es, szerinte túl
késõi indulást: „A tanári felkészítések késõn kezdõdtek el. És valahogy jobban számon kellett volna
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kérni a továbbképzésre való beiskolázást az intézményektõl. A mi iskolánkban minden tanár elvé-
gezte, de van olyan iskola, kiváltképp az egyházi iskolák, ahol 50%-nál nem lett nagyobb az arány.
Azt is el tudom képzelni, hogy ennél kisebb arányok is vannak, akár állami iskolákban is. Szerintem
ez nem jó! A képzéseket tekintve semmilyen fenntartással nem is találkoztam. Az én kollégáim
közül hat-hét ember elvégezte a multiplikátori képzést. Eleve õk tanították a megye és a régió többi
tanárát, tehát tájékozottabbak vagyunk ilyen szempontból.” (Nagyváros, gimnázium)

A próbaérettségi mint sajátos továbbképzés

Mint azt már a 2002-ben készült interjúk elemzésében is láttuk, a tanárok számára hatékony és
meggyõzõ információforrásnak leginkább maguk a vizsgafeladatsorok és azok értékelési kritériumai
bizonyultak. Ezért érdemes kiemelni azt a néhány megszólalást is, amelyben az igazgató sajátos
szakmai továbbképzésként hivatkozik a 2004-es próbaérettségi programjára és dokumentumaira.
A program átfogó célja valóban a tanárok és a tanulók hatékony, széles körû tájékoztatása volt.
A vizsgafejlesztésben hasznosuló közelebbi célként a feladatsorok kipróbálását, az eredmények ér-
telmezését és iskolai visszajelzését jelölte meg. (Az írásbeli vizsga szervezésének és értékelési el-
járásainak modellezése [emelt szinten külsõ értékelés] mellett további fontos cél volt a tapasztala-
tok visszajelzése a jogi szabályozás, a vizsgafejlesztés és az oktatásirányítás számára egyaránt.) Így
a némi igazgatói eufemizmust (jóindulatú túlzást) is tartalmazó (vö. „mindenki ráállt erre a stílus-
ra”) alábbi vélemény azt jelzi, hogy a 2004-es próba hatásában megerõsítette a továbbképzéseket,
vagy úgy is mondható, kölcsönösen erõsítették egymás hatását. A második igazgatói megnyilvánu-
lás a szintén 2002-bõl ismerõs kiváró álláspontot megdöntõ tényként értelmezi a próbaérettségit.
A meggyõzés fõ érvének tehát maguk az írásbeli feladatsorok bizonyultak akkor a következõ tíz
vizsgatárgyból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, fizika,
biológia, földrajz, kémia, informatika.16

„Ahogy az elõbb is mondtam, leginkább a próbaérettségi-feladatokon és az érettségi feladat-
sorokon láthattuk azt, hogy milyen is lesz majd az érettségi. Ettõl kezdve ezzel szembesültek a kol-
légák. Igyekeztek õk maguk szemléletet váltani és ilyen irányú felkészültséget maguk is szerezni, a
diákoknak is átadni. Nagyon sokan mentek el továbbképzésekre, és adták át egymásnak is az ott
szerzett tapasztalatokat. Megmozdult a tantestület, szerintem pozitívan hatott mindenkire. Eleinte
idegenkedtek, volt, aki azt mondta, hogy ez így képtelenség, meg nem fog menni, de úgy látom,
hogy egy féléves, háromnegyed éves birkózás, gyúrogatás után mindenki ráállt erre a stílusra, és
mindenki így gondolkodik az érettségirõl meg a tanításról is.” (Nagyváros, gimnázium)

„Az utolsó év a negyedikeseknek azzal telt el, hogy egyrészt meg kellett tanulniuk az új anyagot,
át kellett ismételniük az elõzõ három év anyagát, és valamilyen módon gyakorolniuk kellett az új-
fajta érettségire. Õk írták a próbaérettségit az elõzõ évben, így volt már egy minta a számukra, hogy
ilyen jellegû érettségi lesz. Mi megpróbáltunk internetrõl nagyon sok próbafeladatot megoldatni, de
ezt több tantárgyból kellett volna. A gyerekeknek több tantárgyból rövid idõ alatt kellett hozzászok-
niuk, hogy most ilyen típusú feladatokat kell megoldaniuk, ehhez kevés volt az idõ. Az érettségi
elõtt egy évvel, a próbaérettségin látta tanár és diák, hogy milyen jellegûek lesznek majd az érettsé-
gi feladatok. És amíg ez nem volt biztos – lesz, nem lesz, még egy évvel kitolják –, a kollégákat
nagyon nehéz volt rávenni arra, hogy most váltsanak.” (Kisváros, gimnázium és szakközépiskola)
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16 Megjegyezzük, hogy 2004 elõtt is elérhetõ volt nyilvánosan számos mintafeladat, ugyanis a vizsgafejlesztés egyik állo-
másaként már 2002 októberében a követelményekkel együtt, mintegy azokat értelmezve mintafeladatsorokat is mellékel-
tünk a vizsga fogadtatását feltáró akkori kérdõíves kutatáshoz. A Tanároknak az érettségirõl 2005 címû, vizsgatárgyanként
önálló elektronikus kézikönyvek is számos mintafeladatot tartalmaztak.
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A diákok felkészítése

A diákok felkészítésérõl mondottak lényegében három nagyobb véleménycsoport köré szervezõd-
nek. Átfogóan jellemzõ álláspont, mely szerint: „Az új érettségi nem többet kér a gyerektõl, csak
másképp. Olyan problémám nincs, hogy a gyerekek alapvetõen ne tudnának felkészülni a követel-
ményekre.” (Nagyváros, gimnázium) A „nem többet kér, csak mást” lakonikus megjegyzésbe foglalt
vélemény azonban korántsem konfliktusmentes befogadói környezetre utal, ahogyan azt az idézett
két fejtegetés jelzi. „Beszéljünk a kompetencia alapú oktatásról, mert ez a leginkább vitatott. Ez
annyira más, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Mi mindig büszkék voltunk arra, hogy a magyar
oktatási rendszerben képzett diákok milyen sikeresek lesznek, és megállják a helyüket. Ez igaz is
volt, a kilencvenes évekig vagy a nyolcvanas évek közepéig. Nagyon sok kolléga ezzel az új mód-
szerrel azért nem ért egyet, mert valahogy elveszíti azt a fonalat, azt a világos értékrendet, amely
eddig megvolt. A tananyag, az ismeretanyag, amelyet közvetítettem, számon kértem, behatárolható
volt, és ha a gyerek ezt tudta, nyugodtan adtam neki ötöst, négyest, hármast. A készség alapú ok-
tatás valahogy egészen más. Eleve jóval több idõt igényel. Sokkal több idõre van szükség, hogy
esetleg ugyanahhoz a felismeréshez eljusson a gyerek, amit a tanár egy perc alatt közöl vele. De ha
csoportmunkában szeretném, hogy kreatívan õ jöjjön rá, és a tanár utána majd összegzi a tapasz-
talatokat, az dupla annyi idõ. Az óraszámaink nem változtak. Sõt, valamennyit csökkentek. Ez alap-
vetõ probléma, mert elvesztegetett idõnek érzi azt az idõt sok kolléga, amit a csoportmunkára áldoz,
hiszen ha õ elmondhatná a régi módszerrel, az nagyon kevés idõ alatt ugyanahhoz az eredmény-
hez vezethetne. Ezt nagy problémának látom, mind nehezen megfogható, hogy mit is adott át ezzel
az új módszerrel, mert lehet, hogy a gyerek csoportmunkában dolgozott, és az õ készségei fej-
lõdtek, de ez már nem olyan mérhetõ, mintha azt mondom, hogy tanultuk a Rákóczi-szabadsághar-
cot, és ebbõl számon kérek. A kollégák félnek, hogy ezekkel a módszerekkel elvesztegetik azt a
kevés idõt is, amely egy-egy tantárgy követelményrendszerének elsajátítására rendelkezésre áll.
Még mindig az a szemléletmód uralkodik – általános, nem magunkról beszélek –, hogy az a tudás,
amely rögtön és azonnal mérhetõ. Szemléletmód-változást kell elérni. (Nagyváros, gimnázium)

A csoportmunka, a problémaközpontú tanítás, a tanórai képességfejlesztés természetesen nem
az új érettségi vizsgához köthetõ találmány. Ha csak az 1990-es évekig megyünk vissza, akkor
2005-ig valamennyi tantervi dokumentum is erre fókuszált, a Nemzeti alaptanterv, a kerettanter-
vek, amelyek még önálló szerkezeti egységben, évfolyamonként és tantárgyanként is közölték a be-
lépõ tevékenységformákat, köztük a különféle tanulásszervezési lehetõségeket. A fenti, nem egye-
düli vélemény mégis azt jelzi, hogy a vizsga tanórai hatása ezúttal is felülmúlta a tantervekét.

Az igazgatók feltehetõen más intézményvezetõ kollégáikkal is megosztották ez irányú kérdései-
ket, ahogy azt a következõ vélemény felütése jelzi: „A mi tantestületünk sem egységes, mert ami-
kor azt mondom, hogy a lexikális tudással szemben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a probléma-
megoldói, alkalmazási képesség fejlesztésére, akkor sokan féltik a lexikális tudást. Az emberekben
van egy rutin. Mindenkinek változtatnia kell. Húsz éve pedagógus kolléga nem biztos, hogy szíve-
sen változtat. Az a történelemtanár, aki besulykolta nemcsak az évszámokat, hanem a legapróbb
évszámokat napra pontosan, annak most lehet, hogy nem olyan könnyû átállni. Nem mondom,
hogy ellenállás van, de ez egy folyamat. A szemléletváltás jelei azért már az oktatásban mutatkoz-
nak.” (Város, gimnázium)

Az interjúkban a 2003-as, 2004-es idõszakra jellemzõ felkészítési nehézségek is megfogalma-
zódnak, elsõsorban az akkorra datált információhiányt okolva az osztálytermi szinten érvényesülõ
felkészítési problémákért. A felkészítési nehézségek taglalásában már néhány konkrét vizsgatárgy is
megjelent (elsõsorban attól függõen, hogy maga az igazgató milyen végzettségû). „Nehéz volt úgy
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készülni, hogy vannak is információk, meg nem is, vannak anyagok, meg nincsenek, vannak tan-
könyvek, meg nincsenek. Az új elfogadása tantárgyanként különbözõ. Ebben a témában is jellemzõ
a matematikatanításnak a szakmai felkészültsége, és a szakma konszenzusa mindig megkönnyíti a
dolgot. Tehát matematikából mindig azt tapasztalom – én magam nem értek ehhez, ezért nem tu-
dok konkrét példát mondani –, hogy a kollégáink egyet tudtak érteni az új mozzanatokkal, el tudtak
menni a felkészítésekre, és nem okozott gondot az ott hallottak elfogadása, a szakma is elfogadta,
a tanárok is elfogadták. Nem így a magyar esetében, ahol minden egyes alkalommal azt tapasz-
talom, hogy a szakma megosztott. Nyilván ez nem könnyíti meg a dolgot, de sok más területen is
azt látom, hogy sokkal nehezebb a magyartanításban. Az idegen nyelvek esetében megint más a
helyzet, mert elég régóta tanítunk nyelveket olyan módszerek és anyagok alapján, amelyek az új
érettségi követelményekkel összhangban vannak. Legalább húsz évvel ezelõtt megjelentek Magyar-
országon az egyes nyelvterületeken kiadott nyelvkönyvek. Angol, német meg francia kiadású köny-
vekbõl tanítunk, amelyek szemlélete sokkal közelebb áll ehhez az érettségiben megjelenõ követel-
ményekhez. Azt gondolom, ezeken a területeken nem okozott olyan nagy változást az új érettségi
rendszer.” (Kisváros, gimnázium) Ahogy az a késõbb megszólalóknál kiderül, a matematika eseté-
ben is beszélhetünk eltérõ szakmai véleményekrõl. A fenti véleménybõl érdemes a különbözõ nyelv-
területeken kiadott angol, német, francia stb. tankönyveknek tulajdonított pozitív tanításmetodikai
hatásra is felhívni a figyelmet. Az idegennyelv-tanítás felértékelõdésével Magyarországon is megin-
dult egy nagyon erõs extenzív fejlesztés, amely az idegennyelv-szakos tanárok számának növekedé-
sével lehetõvé váló csoportbontást és az idegen nyelvi óraszámok folyamatos növekedését, illetve
a tankönyvválaszték radikális bõvülését jelentette. A helyzetképhez hozzá kell tennünk, hogy a ta-
nulókért folytatott folyamatos küzdelemben az iskolák megpróbáltak nagyon attraktív idegen nyelvi
kínálatot nyújtani. A tanulók egyre korábban és egyre nagyobb óraszámban tanultak idegen nyelve-
ket, egyre keresettebbek az intenzív nyelvi képzéssel járó képzési típusok (nyelvi elõkészítõ év-
folyam, két tanítási nyelvû képzés, nemzetiségi képzés), ugyanakkor egyelõre hiányzik e folyamat
eredményességének vizsgálata és elemzése.

A véleményekben gyakorta feltûnõ további tényezõ annak feszegetése, hogy mikor is kezdõdik
az érettségire történõ felkészítés. Az igazgatókban kialakult vélemények szerint lényegében négy-
éves folyamat maga a felkészítés, így a 2005-ös elsõ új érettségizõkhöz képest a további vizsgázó
korosztályok már elõnyösebb helyzetben vannak: „A felkészítés, ha az ember azt négy éven keresz-
tül tudja csinálni, akkor nagyon jól mûködik. Már most is, akik most érettségiznek, az embernek
már két éve volt, hogy egy kicsit begyakoroltassa az új dolgokat. Ha van elegendõ idõ rá, meg lehet
szoktatni a gyerekekkel, rá lehet nevelni õket, begyakorolják, rutint lehet szerezni benne. Én azt
mondom, hogy az idei évre már egy kicsit felkészültebbek. Õk is már nagyon sok mindent össze-
gyûjtöttek a tavalyiaktól, internetrõl szednek le anyagokat, mi is bevisszük számukra, amiket nem
volt szabad kibontani – az elsõ sorozat dolgozatait. Tehát õk már sokkal többet kapnak a kezükbe,
az ember órán is sokkal többet tud készülni velük, illetve a felkészítõ órákon céltudatosan ilyen
feladatokat oldatunk meg velük. Azt gondolom, most már nem probléma a felkészülés.” (Kisváros,
gimnázium és szakközépiskola)

Az osztálytermi szint: források és módszerek

A hatékonynak minõsített felkészítés legfõbb forrásának – különösen a kezdeti idõszakban – a fel-
adatsorokat, az elektronikusan nyilvánossá tett információkat jelölték meg az igazgatók. Az idézett
vélemény is jelzi, hogy mintaként, példaként a feladatsorok, továbbá az azokhoz minden esetben
mellékelt javítási-értékelési útmutatók szolgáltak, tehát a vizsgakövetelmények hatását meghaladta
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a feladatsorok hatása. „A kollégák már tulajdonképpen a tavalyi évre is úgy készültek, hogy inkább
az interneten megtalálható próbafeladatsorokat használták, tehát a dolgozatok struktúrája is átala-
kult. Olyanok lettek, hogy – most a magyarra gondolok elsõsorban – nagyon sok szövegértési fel-
adat került bele. A kollégáim is úgy készítik már 9.-tõl a gyerekeket, hogy az új típusú feladat az
érettségin ne legyen újdonság számukra, hanem elkezdték használni ezeket a feladatokat a napi
életben, mindig a megfelelõ szinten.” (Kisváros, gimnázium és szakközépiskola)

A lehetségesen használható felkészítési anyagok közül többen kritikusan utaltak a tankönyvi
választékra, esetenként összekapcsolva azt a tankönyvellátással összefüggõ szociális problémákkal.
„Éppen ma volt egy vitánk a gyakori tankönyvcsere miatt, mert pontosan azoknak a gyerekeknek
kellene a legjobb tankönyv, akiknek valamilyen okból nem megfelelõ a családi hátterük. Viszont
pont itt a legfõbb szempont, hogy a legolcsóbb tankönyvet szerezzük be.” (Város, gimnázium és
szakközépiskola) A tankönyvek szerepének egy részét, mint már jeleztük, a felkészítésben átvették
a feladatsorok, feladatgyûjtemények. „Azt mindenképpen problémának láttuk, hogy nem kezdettõl
fogva voltak feladatgyûjtemények. Az utóbbi idõben meg azt kell mondanom, hogy dömping van
belõle. Már túl sok, fû, fa megpróbálja. Mi magunknak megvesszük, mert az iskolának nincs olyan
anyagi lehetõsége, hogy ezt megvegye mindenbõl. Beosztjuk, hogy ki mit, de bizony nagyon meg
kell nézni, mert az árak magasak lettek, és a színvonal nem minden esetben éri el a kívánalmakat.
Fénymásolunk, összeszerkesztjük a gyerekeknek, úgyhogy van mibõl választani. A tankönyvek vá-
lasztásakor már igyekszünk egyre tudatosabban dönteni, mert ott is már van mibõl választani.
Igyekszünk olyan tankönyveket választani, amelyek az új típusú vizsgára készítenek.” (Kisváros,
gimnázium)

Ha az iskola nem rendelkezik ezekkel a taneszközökkel, vagy nincs még ilyen célirányos felké-
szítõ az adott vizsgatárgyból, a tanárok által gyûjtött, összeállított anyagok fénymásolása tûnik gya-
korinak, ahogyan azt a következõ megszólalások mutatják. Az interneten elérhetõ szövegek, ábrák
és más információforrások használata is felmerül ugyan, de a hozzáférés nehézkes, a délutáni felü-
gyelet finanszírozása is költségigényes. „Történelembõl is a forrásszemelvény-elemzés vagy a vak-
térkép gyakoroltatása nagyon papírigényes. Nagyon sok iskola, többek között a miénk is ezzel
küszködik, hogyan oldjuk meg, hogy a gyerekeknek ezeket biztosítsuk. Van a tankönyvükben elég
forrásszemelvény, amit lehet elemezni, de az igazság az, hogy sokszor én szívem szerint ezt más
szempontból elemeztetném. Jobban szeretném, ha a kezébe tudnám adni, és esetleg a papíron
tudna dolgozni. Ez nagyon nehezen megoldható. A magyar is, úgy érzem, ilyen irányba ment el,
de angolból is, a nyelvekbõl is hasonló problémákkal küzdünk. Újak ezek a feladattípusok, és min-
denféleképp igényelné, hogy a kollégák annyit fénymásolhassanak, amennyit akarnak. Az igazság az,
hogy az idei évre kijelölt papírmennyiségünket már március elejére elhasználtuk, és innentõl fogva
nehézkes a beszerzése. Vagy a kollégák megkérik a gyerekeket, hogy hozzanak egy-egy köteget,
hogy õk tudjanak másolni. Sokszor a gazdasági vezetõ azért is mérges, hogy már megint festék-
henger kell a gépbe, mert olyan hamar kifogyott. Bár a források és más feladatok nagy része az
interneten is elérhetõk, van nyolc számítógépes termünk, de azok délelõtti kihasználtsága maxi-
mális, a diákok nagyon nehezen tudnak bejutni. Délutáni tanulásként használni az internetet, azaz
tanulószobai felügyeletet megvalósítani, az megint csak gazdasági kérdés. Hogy a kollégáknak a
felügyeleti díját kifizetjük-e? Ez szinte megoldhatatlan anyagi szempontból.” (Kisváros, gimnázium
és szakközépiskola)

Más iskolák a szükséges tananyagok elektronikus hozzáférésére fel is készítették a tanáraikat,
szerintük viszont a digitális tartalomfejlesztés nem tart lépést az igényekkel. „Szükségünk lenne tan-
anyagra, ez mindenbõl érvényes. Az internet az egyik fõ forrás, a kollégáim használják is, szinte
mindenki letette az ECDL-vizsgát, hogy tudjon bánni a számítógéppel. Amit onnan le tudunk töl-

111HORVÁTH ZSUZSANNA: AZ ÚJ ÉRETTSÉGI ELÕTT ÉS UTÁN: BECSLÉS ÉS MEGVALÓSULÁS

horvÆthzs_interjœ.qxp  2008.07.03.  6:01  Page 111



teni, az nagyon fontos, anélkül nem tudnánk létezni. Ez nálunk már mûködik. Egyéb szemléltetõ-
eszközökbõl is, fõleg a természettudományos tárgyak területén rengeteget sikerült fejleszteni az
elmúlt években, de egyre több dologra lenne szükség. Használható feladatgyûjteményekre is, hogy
ne a tanárnak kelljen feladatsorokat szerkeszteni. Megvetethetnénk a diákkal, az iskolának is tud-
nánk venni valamennyit. Ez gyorsítaná a felkészítést. Töltjük le az internetrõl a feladatsorokat folya-
matosan, de ez csak két-három anyag, ennél többre lenne szükség.” (Város, gimnázium)

A nyomtatott és az elektronikus információhordozók mellett az új vizsga és a vizsgáztatás is,
különösen a természettudományos vizsgatárgyak esetében, a szemléltetõ- és kísérleti eszközök
állományának megújítását is igényelte. A szakközépiskolák vezetõi többször utalnak a saját, elfo-
gadható felszereltségükre, mintegy szembeállítva azt a gimnáziumokéval. „A mi iskolánk szeren-
csére technikai eszközök tekintetében nagyon jól áll, ugyanis rendelkezésünkre áll a szakképzési
támogatás., De nyilvánvaló, hogyha veszünk számítógépeket, veszünk nyelvtanításhoz szükséges
szoftvereket és egyebeket, és ezeket nemcsak a szakmát tanuló 13., 14. évfolyamos diákjainknak
vásároljuk meg, hanem az összes diák fogja használni. Miután van forrásunk, van pénzünk nem az
önkormányzattól, nem a fenntartótól, ezért a számítógépektõl kezdve minden szükséges technikai
eszközt meg tudunk venni. A gimnáziumok nehezebb helyzetben vannak, pusztán a fenntartótól
függnek. Vagy jó hozzájuk a fenntartó, vagy nem. Nekünk nagyon jó lehetõség a szakképzési tá-
mogatás. A fenntartói forrástól teljesen független helyekrõl, cégektõl, bankoktól kapunk 100 000,
500 000, 1 000 000 forintot, ez jó néhány millió forint évente. Elég gyakran tudjuk a gépparkun-
kat korszerûbbre cserélni, amely az új szoftvereket is tudja fogadni.” (Város, gimnázium)

„Az emelt szinten való felkészítéshez bizony nem mindig állnak teljes mértékben rendelkezésre
a tárgyi feltételek. Biológiából, kémiából nagyon jól felszerelt laborral kell rendelkeznünk ahhoz,
hogy mindent meg tudjunk csinálni, amit a gyereknek meg kell tudnia csinálni élesben is. Mi már
megpróbáltunk felkészülni néhány év alatt ezekre, de nem tudom, hogy minden iskola fel tudott-e
készülni. Meg mi könnyebb helyzetben vagyunk, mert csak néhány gyereket érint. De ha egy nagy
iskolának nagyon sok emelt szintre készülõ diákja lenne, akkor lehet, hogy zavarban lettünk volna.
Minden gyereknek tudunk-e egyedi felszerelést biztosítani biológiából, kémiából a kísérletekhez?
Sok pénz. Az iskolák nem minden esetben kellõen felszereltek, például mi is, tanulókísérletet nem
nagyon tudunk végezni, mert egy 36 fõs osztályban nem tudok biztosítani mindenkinek eszközö-
ket. Szerintem a követelmények nem teljesíthetetlenek, de nagyon jól kell tudni hozzá gazdálkod-
ni az iskolákban, ami persze nem könnyû feladat, hiszen egyre szûkülõ a keretünk. Igazából mi
azért vagyunk egy kicsit jobb helyzetben, mert bizonyos szakképzési összegek befolynak az iskolá-
ba, amelyeket fejlesztésekre lehet fordítani, hiszen azért jönnek ezek a pénzek. Ha egy normál gim-
názium lennénk, akkor ezek a szakképzési pénzek nem folynának be. Nem tudom, hogy akkor ho-
gyan teljesítettük volna az eszközbeszerzést. Például a könyvtárpályázatokat úgy írtuk már meg
elõre, hogy azokat a könyveket szerezzük be, amelyek az érettségihez szükségesek. Új szótárak,
hogy legyenek modernek, ne az ezeréves szótárak legyenek, tehát mindent úgy pályáztunk, hogy
lehetõleg az érettségi tárgyi eszközeit pályázzuk meg.” (Város, gimnázium és szakközépiskola)

Az intézményvezetõi megnyilvánulások legtöbbjének egyik, legkülönfélébb összefüggésben
visszatérõ gondolata, kulcsszava a jellemzõ tanítási szemlélet visszafogott kritikája, illetve a szem-
léletváltás igénye. Néhányan kifejezetten utalnak arra, hogy a tanítási módszer változása viszont
hosszabb folyamat, amelyet nem pótol a konkrét vizsgafeladatsorok alkalmazása révén megvalósuló
direkt felkészítés. „Elõször is át kellett volna állítani a tanárok agyát, a diákok szemléletét, a tanárok
szemléletét, a tanításhoz készített segédanyagokat ahhoz, hogy kompetencia alapú oktatás folyjék.
Most van ez éppen folyamatban. Vannak pályázatok, amelyek ezt célozzák. Az érettségi meg meg-
történt az elsõ alkalommal, és mindenki láthatja, hogy milyen irányba változtatták a feladatsorokat.
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Ami nagyon helyes, mert korszerûsíteni kell, haladni kell abba az irányba, hogy a tudásunk alkal-
mazható legyen, és gyakorlati körülmények között is fel tudjuk használni azokat, amelyeket tanul-
tunk az iskolában. De akkor a tanításnak is ilyennek kell lennie. Nem lehet azt szerintem büntetlenül
megtenni, hogy a végsõ mérésen keresztül mutatjuk, hogy ilyenné szeretnénk alakítani az oktatást,
és tessék, mostantól ilyen. Közben az odavezetõ út, a felkészülés, az még a hagyományos módo-
kon történt. Meg kellett volna ezt elõzni. Elõbb kellett volna az iskolákat országosan a pályázato-
kon eljuttatni odáig, hogy tanárok, diákok is felkészültek legyenek a kompetencia alapú oktatásra.
Ezt egy-két évig mûvelni, próbálgatni, méregetni kellett volna, hogy megy-e már, és utána bevezet-
ni egy ilyen jellegû érettségit bevezetni. Ez nagyon komoly kifogás a részemrõl, hogy így megvál-
toztatták az érettségi vizsga mérését anélkül, hogy komolyan felkészültek volna erre az iskolák.
Szerencsére nálunk ez sem okozott törést, de nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenütt így
volt. Lehet, hogy sok embernek furcsa volt, és csalódás tanárnak, diáknak egyaránt, hogy ilyen fel-
adatsorokat láttak. Persze lehetett sejteni, meg magyarázkodni azzal, hogy ott volt már a próba-
érettségi, meg mintafeladatsorok tömkelegével találkozhattunk. Ez mind igaz, de ez még mindig
csak a végsõ mérésrõl szólt. Azt gondolom, hogy elõször az odavezetõ utat kellett volna kitapos-
ni, és utána a végsõ mérést is ahhoz igazítani. Most az történik, hogy mindenki nézegeti, hogy mi-
lyen az érettségi, és ahhoz próbáljuk a diákokat felkészíteni.” (Nagyváros, gimnázium)

A hosszan idézett vélemény az ún. kimeneti szabályozástól eltérõen vázolja fel az ideális tan-
ügyi beavatkozást. Elõbb kellett volna az utat „kitaposni”, majd utána bevezetni a vizsgát. Ez a sor-
rend kétségkívül vonzó gondolatkísérletben jelzett megoldásának hatásosságából azonban ki kell
ábrándítani az olvasót, ugyanis osztálytermi szinten, a tanításban valóban csak akkor történik vál-
tozás, ha annak tétje is van, azaz a vizsgán mindenkire egységesen érvényes szempontok szerint
értékelik. A fenti vélemény még egy fontos elemet tartalmaz. Az intézményvezetõ nem az õ isko-
lájáról szól, amikor a kimeneti szabályozásból eredõ felkészítési nehézségeket taglalja, hiszen ez
náluk „nem okozott törést”, hanem máshova helyezi, allokálja, másoknak tulajdonítja a problémát:
„lehet, hogy sok embernek furcsa volt”. Megjegyzem, ez az interjúzás helyzetében gyakori nyelvi
fordulat azoknál, akik szeretnék megnevezni az adott témával összefüggõ problémákat, de úgy,
hogy érzékeltessék, azok nem rájuk, hanem másokra vonatkoznak. A fenti vélemény kifejezõ példá-
ja e szószólói szerepnek.

Néhányan az osztálytermi szinten történt változásokat is megnevezték: „Történtek módszertani
változások is, több lett a csoportmunka, a páros munka. Nem csak kiállok a katedrára, és elmondom,
amit el kell. A gyerekek önálló munkája is jobban elõtérbe került, ilyen például a rajz és vizuális
kultúra tárgyból az érettségi. Ebben projektmunkát kellett csinálni, és egy kölnisüvegnek a külön-
bözõ módon megrajzolt, különbözõ technikákkal megalkotott képét kellett már az írásbeli érettségi
megkezdése elõtt elkészíteni. Ebbõl a tárgyból is volt két érettségizõnk.” (Kisváros, gimnázium)

A szaktanárok véleményét közvetítve jellemzõ az az értelmezés, mely szerint „egészen más az
új érettségi, a készségekre helyezõdött a hangsúly, nem a lexikális tudásra”. (Kisváros, gimnázium
és szakközépiskola) A tanítás változásait például a történelem vizsgatárgyban is a feladatgyûjte-
mények ösztönözték. „Ha tudja a tanár, hogy ez a követelmény, akkor nyilván az órán jobban
használja a történelematlaszt, meg az egyéb segédeszközöket. Megvették a feladatgyûjteményeket,
amelyek most történelembõl is kijöttek sorban, használják is. Azt mondom, hogy aki ismeri már a
kétszintû érettségi követelményrendszerét, és tudja, mit kér számon, és körülbelül képben van, mi-
re kell neki felkészítenie a gyereket, az jobban elfogadja.” (Nagyváros, gimnázium)

Értelemszerûen egyszer-egyszer a tanárképzés is szóba került, az önreflexiót sem nélkülözõ kri-
tikus hangnemben. „A metodikát végsõ soron nem tanították meg sehol. Rájövünk magunktól, rá
kellett jönnünk. Problémás ez, természetesen problémás, hiszen a tavalyi évben fénymásolásból
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sokéves csúcsot döntöttünk meg, mert internetrõl is fénymásoltunk.” (Város, gimnázium) A meg-
nõtt papírfelhasználást azonban többnyire módszertani váltás is követte, ahogyan egy másik intéz-
ményvezetõ jegyezte meg elégedetten. „Úgy vélem, mindenképpen módszertani váltás is történt,
mert gondolom, hogy eddig a történelem területén frontális tanári munka folyt, most a források fel-
dolgozása biztosan másként történik. Megkapják a diákok a forrásanyagot, amikor felkészülnek,
gondolom nem is mindenki ugyanazt, hanem kisebb csoportok, és ezek a feladatok az önálló mun-
kát sokkal jobban elõtérbe helyezik. Így lehet most is és a késõbbiekben is felkészíteni, ha önálló
munkavégzésre szoktatjuk, tanítjuk a gyerekeket.” (Város, gimnázium és szakközépiskola)

A jövendõ vizsgázók felkészítésével összefüggésben is többször említették az igazgatók a külön-
bözõ tanulásszervezési megoldásokat. Mint az iskolai felkészülést jellemzõ eljárásokból láttuk, az
emelt szintû vizsgákra felkészítõ órák miatt általánosan megnövekvõ óraszám mindenhol okozott
némi szervezési nehézséget, de sehol nem jelentett megoldhatatlan problémát. A kialakult gyakorlat
szerint vagy külön csoportokat indított az iskola, ahol az emelt szintû vizsgatárgyra összevontan,
több osztályból egyszerre tartottak felkészítést, vagy a tanulók bejártak a saját alapórájukra, és dél-
utánonként vagy esetleg nulladik órában vettek részt az emelt szintre történõ felkészítésen. „Ha vala-
kinek pluszóra kellett, akkor minden zokszó nélkül átvehette azt az órát, megtarthatta, vagy éppen-
séggel, ha nem tiltakoztam az ellen, akkor berendelte nulladik órára a gyerekeket érettségire való
felkészítésnél. Vagy akár kiment a kollégiumba, és ott segítette azt a nyolc-tíz fõt, akik érettségire
készültek. Tehát komolyabban vették a tanáraim, legalábbis én úgy látom.” (Város, gimnázium)

Kevesen ugyan, de néhányan a házi feladatok jellegének változására, sõt a szóbeli vizsgára való
felkészítésre is utaltak. „A szemléletváltás tantárgyak szerint speciálisan mást és mást jelent. Azt hi-
szem, hogy a szaktanárok tudnák ezt pontosan megmondani. Azt tudom, hogy történelembõl a vál-
tozás számottevõ volt. Az a hagyományos, frontális munka, amely a tanári munkát jellemzi, nem
tartható, ez világossá vált mindenkinek. A házi feladatok rendszere is változik, például történelem-
bõl, magyarból nemcsak az a feladat, hogy egy leckét kell megtanulni, hanem a mintafeladatokat is
meg kell oldani. Nagyobb az egyéni feladatok jelentõsége. Mindezt már egyre többen csinálják a
kollégák, mert az én óraszámom jelképes, hoztam nekik olyan elemeket, olyan CD-ket, amelyek
tanulói csoportok különbözõ projektes prezentációira épülnek. Matematikából is van változás, mert
akik emelt szinten tesznek vizsgát, szóbeliznek is, és bizony igen régóta eddig nem nagyon kellett
foglalkozni azzal. Korrekt tanár azért foglalkozott vele, hogy tud-e szaknyelven beszélni a mate-
matikáról, de azért más, ha ezt idegenek elõtt is produkálni kell. Erre is biztos, hogy készíteni kell,
és ez megy is. A két tantárgynál biztos. A fizikánál is van egy kis módszerbeli változás, a kísérletek
és miegyéb miatt. A többinél nincs akkora rálátásom.” (Város, gimnázium)

A felkészítés témakörét, mint olvashattuk, elsõsorban a tanári tevékenységek, a tanítási módsze-
rek és a felhasznált források meglétével jellemezték az igazgatók. Voltaképpen kevesebb szó esett
magukról a jövendõ vizsgázókról, a diákokról. Néhányan azonban kitértek arra is, hogy a diákok
maguk mennyire empatikus, együttmûködõ partnerek e felkészítési folyamatban. Tipikus motívum
egyrészt a valamennyi vizsgatárgyban jelentõs szerepet betöltõ szövegértõ olvasás szintjének felem-
lítése, másrészt a korábbi iskolafok, az általános iskola kárhoztatása. Összegezve: az új érettségi
vizsgára felkészítés a tanulás megtanítását is jelenti. „Nagyon nehéz ezt a fajta szemléletváltást át-
adni a diákoknak. Nehéz váltani, és nehéz felkészíteni a tanulókat a váltásra. A tavalyiakat nagyon
nehéz volt felkészíteni, mert õk már hozzászoktak egyfajta felkészüléshez. Most az a probléma az
iskolában – lehet, hogy ez nem túl általános –, hogy a gyerekek nem szeretnek olvasni. Sõt prob-
léma van az értõ olvasásukkal. Amikor forráselemzéseket gyakorlunk, és a lényeget kell kikeresni,
azt nem nagyon szeretik. Miért nem azt kérdezem, hogy ez mikor volt, és akkor õ leírná. Ugyanazt
kérdezem, csak ki kell szedni a szövegbõl, és az már problémásabb a számára. Hasznosabb lesz
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egy idõ után, mert bele fog tanulni. Bele fog tanulni, csak egy kis idõ kell hozzá. És az, amit mond-
tak, hogy a tananyagcsökkentés majd segít, nem történik meg, mert ahányszor tananyagot csökken-
tünk, az inkább növekszik. A heti óraszám – és ezt bármelyik tanár elmondhatja a saját órájáról –
kevés az ilyenfajta gyakorlásra. Mert a heti két óra történelembõl, fizikából vagy a heti egy óra
földrajzból arra elegendõ, hogy a legfontosabb információkat az ember közölje. Gyakorlásra, be-
gyakorlásra ez az idõ kevés, mert ilyenkor vagy a magyarázat marad el, vagy sorban oldjuk meg a
hasonló jellegû feladatokat. Jó ez így, mert kap egy szöveget, és kiszedi belõle a tananyaghoz szük-
séges részeket, amit lehet, hogy jobban meg is jegyez, ha magának keresi ki (egy uralkodó évszá-
mát, intézkedéseit egy forrásból), de idõ. Akkor csúszunk, nem végzünk a tananyaggal, a helyes
arányokat kellene megtalálni, ha már ilyen módon, akkor ténylegesen az anyagot csökkenteni.
Nekem van kilencedikes osztályom. Kezdettõl az újfajta érettségire próbálunk készülni. Sok a for-
ráselemzés, a diák saját maga feldolgozza az anyagot, nagyon sok esszét írnak otthon. Persze még
ott a tankönyv, felhasználhatja, de utána majd a saját tudása alapján foglalja össze a lényeget. Nem
nagyon akarnak ráállni, de most az év végére azért kezdenek belejönni. Mondjuk az elsõ félévben
elég nagy harcunk volt, mert az általános iskolában nem erre tanítják õket. Az oktatás arról szól,
hogy elõször is nekem meg kell tanítanom a gyereket tanulni. A legnagyobb probléma az, hogy nem
tudnak tanulni, és így nem tudnak ezzel az újfajta lehetõséggel sem élni, mert szokatlan, megter-
helõ munka számukra az, hogy egy adathalmazból kikeressenek egy hasznos információt.” (Kisvá-
ros, gimnázium és szakközépiskola)

Házi vizsgáztatás

A felkészítés sajátos, nem túl gyakran említett módja az iskolai belsõ vizsga. Egyik motívuma az
iskola addigi gyakorlatának továbbvitele. Egy-egy igazgató meglepõdve, bár elégedetten számolt be
tapasztalatairól. Egy matematika szakos igazgató megjegyezte például, hogy a földrajz házi vizs-
gára felkészítõ órán demográfiai összefüggéseket megjelenítõ grafikonelemzést látott. Valóban a
vizsgakövetelmények, következésképpen a vizsgafeladatok egyik újdonságát emelte ki a tanórát
látogató igazgató. A grafikonolvasás, a grafikonok értelmezése a földrajzon kívül megjelenik a törté-
nelem, a matematika, a fizika, a biológia írásbeli feladataiban, sõt esetenként feladatelemként feltûn-
het a középszint szövegértési feladatsorában is. E megjegyzésnek azonban ezen túlmutató jelen-
tõsége is van. A vizsgakövetelményekbõl és a feladatsorokból ugyanis valóban feltárható egy közös
képesség- és tevékenységtartomány, amelyet több tárgy is vizsgál és értékel. A grafikonértelmezés
mellett ilyen például a szövegértés, a problémamegoldó gondolkodás, a különbözõ forrásokból
származó információk együttes értelmezése és alkalmazása. „Például a 10.-eseknek csinálunk egy
házi alapvizsgát. Ez nem olyan alapvizsga, mint amilyet régen országosan terveztek, ezzel mi az
érettségihez hasonló típusú vizsgát csinálunk. De már két-három éve csináljuk, még formailag is
hasonlít a matematikaérettségihez. Az elsõ részben vannak alapvetõ feladatok, aztán van egy másik
rész, amibõl még választhat is, tehát nem minden feladatot kell megoldania, és ezen a vizsgán már
évek óta elõtérbe helyeztük a statisztikai feladatokat, a grafikonokat, elemzéseket és így tovább.
Voltam bent valamelyik héten egy földrajzórán, és teljesen meglepett engem, hogy grafikonokat ele-
meztek. Éppen népességgel kapcsolatos téma volt, és nagyon tetszett, hogy gondolkodni tanította
õket a tanárnõ. Nem az volt a feladat, hogy nézzük meg, hogy 1600-ban mennyi volt a népesség,
meg 1700-ban, hanem hogy miért. Mi történhetett akkor, amikor ezek a változások bekövetkez-
tek?” (Város, szakközépiskola)

Az írásbeli érettségi vizsga helyzetének modellezése, szimulálása is cél egy-egy iskolában. Az
alábbi példa érdekessége külsõ, mégpedig felsõoktatási szakemberek, oktatók bevonása e folyamat-
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ba. Szinte egyedi megoldásnak tûnt a matematika írásbeli váratlan „lejátszása”. „A második fél-
évben többször lejátszottunk érettségiket egy-egy osztályban. A diákok kaptak egy fél napot, vagy
ugyanúgy 180 percet vagy 240 órát, a szaktanár állított össze egy mintát, azaz feladatsort. Tavaly
decemberben a Nyíregyházi Fõiskoláról felkértem egy magyarost és egy matekost, meg is van a tel-
jes eredmény, és váratlanul megírattattam ugyanabban az idõpontban, december tizenvalahánya-
dikán minden negyedikes osztályban a matematikát, de úgy, hogy a szaktanárok sem tudták elõre,
mert tudtam, hogy akkor kiszivárog. Csak a titkárnõ tudta, lemásoltattam a feladatsorokat, és reggel
fél 8-kor mindenki a helyén volt, és idegen felügyelettel, mintha egy kisérettségi lett volna, megírták
a gyerekek. Borzalmas volt az eredmény. Igaz, hogy nem volt semmi elõkészítve, ahhoz képest bor-
zalmas volt, amennyit valójában tudnak a tanulóink. Ugyanezt megcsináltuk márciusban, váratlanul,
és az hozta azt az eredményt, amelyet a gyerekek egyébként is tudnak. De a decemberi okulás volt.
Én azt mondtam, hogy azt próbának tekintem, de elõjött egy csomó tanári hiányosság is. A tanárok
itt álltak a szõnyeg szélén, és eligazítás volt. Mondtam, hogy tavasszal is lesz ilyen, és ha megis-
métlõdik a mostani eredmény, akkor fejek hullnak majd. Mi csináltunk tehát egy próbát.” (Kisváros,
gimnázium és szakközépiskola) A leírt iskolai „kisérettségi” eredményeit, nevezetesen a szövegben
említett decemberi alulteljesítést feltehetõen a felkészítés hiányosságainak tudta be az igazgató.
Figyelemre méltó, hogy a decemberben és márciusban váratlanul írásbelizõ diákok – feltéve, hogy
azonos tanulókról van szó – márciusban már a tõlük elvárt eredményeket hozták a sajátos felelõs-
ségre vonás és a feltehetõen célirányos tanórai felkészítésnek köszönhetõen.

A belsõ vizsga szervezésének másik indoka az értékelési eljárások modellezése. A megszólaló
nyolcosztályos gimnázium vezetõje e modellezést az iskola saját értékelési rendszerébe illeszke-
dõen írta le. Ez az értékelési rendszert folyamatszabályozóként értelmezi: „A kimenethez igazítot-
tuk az odavezetõ utat” – állítja. E lakonikus, lényegbe vágó megállapítás önmagában összegzi a
vizsga egyik kívánatos, mondhatni tervezett hatását: a képzési tartalmak, felkészülési és felkészítési
tevékenységek célját. A kimenet és a folyamat összhangba hozása ugyanakkor nem vonatkozhat a
teljes képzési folyamatra, hiszen a középiskolázásnak a záróvizsgán való megfelelésen kívül még
számos más célja és eredménye is van. Az említett összhang ugyanakkor nyilván nem vonatkozhat
csak a belsõ, házi vizsgák tartalmára és értékelési eljárásaira. A kiemelt mondata révén fent idézett
megszólaló egyúttal azt is lényegesnek tartja, hogy tanórai szinten, a napi tanítási gyakorlatban is
megjelenítették a vizsgán alkalmazott értékelési szempontokat. „Óriási feladatokat ró rám is, a kol-
légákra is, és igazából az érettségi értékelési szempontjait kell alkalmazni a napi tanítási gyakorlat-
ban is. Úgy látom, hogy a kollégák nagyon szépen haladnak efelé. Nekünk van még saját vizsga-
rendszerünk a nyolc évfolyamos szerkezetben. Mindig vannak bemeneti méréseink, már azokat is
megváltoztattuk az új érettséginek megfelelõen, nyelvbõl is, szövegértés van már benne. A nyelvi
elõkészítõ osztályban háromhavonta mérjük, hogy hol tartanak a gyerekek, és az ott használt fel-
adatok egyértelmûen olyan feladattípusok, mint amilyeneket az érettségin is használnak. A készsé-
geket mérik. Azt gondolom, hogy mi elég nagy lépést tettünk az átalakulás felé. Nem tudom, hogy
a többi iskola hogy van ezzel. Biztos, hogy több idõbe telik, míg minden kolléga mindent úgy tud ten-
ni, hogy valóban nyugodt lélekkel mondhatjuk azt, hogy a kimenethez igazítottuk az odavezetõ utat.
Megpróbáljuk, és a szándék nem csak bennem van meg, az biztos.” (Nagyváros, gimnázium)

A belsõ vizsgáztatás – úgy tûnik – hatékony, de nyilvánvalóan nem feltétlenül széles körben
elõnyben részesített mód a jó vizsgaeredmények eléréséhez. Az idézett példák eltérése is arra utal,
hogy egyedi gyakorlatokról van szó. Szerencsés, ha a házi vizsga eredménye egymagában nem dön-
ti el az adott tanévi teljesítményt, azaz nem váltja ki a folyamatos értékelést, ahogyan ezt az igaz-
gató meg is fogalmazza: „Van belsõ vizsgarendszer, ezt házi vizsgának mondjuk. De mindegy, mi
a neve. Nem meghatározó jellegû vizsga. Nagyon figyeltünk arra, hogy a vizsga ne döntse el a ta-
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nuló adott évi teljesítményét, hiszen tanévrõl van szó, és ne a vizsgának legyen túlzott jelentõsége.
Formálisan azt jelenti, hogy dupla dolgozatjegyet ér a vizsgajegy. Nyolcadikban van magyar és
matematika írásbeli a kicsiknek, a hat évfolyamos gimnáziumban, tizedikben van magyar, matemati-
ka. A magyar írásbeli, szóbeli, a matematika csak írásbeli, és egy választott természettudományos
tantárgy egészíti ki a vizsgát. Azt a diákok döntik el, hogy a fizika, kémia, földrajz, biológia közül
melyiket választják. Ez a vizsga viszont már írásban és szóban történik. Ezt megváltoztattuk a peda-
gógiai programban, de nem most, hanem három vagy négy éve, amikor kiderült, hogy a kétszintû
érettségin ezekbõl a tárgyakból is lesz írásbeli és szóbeli. Tizenegyedikben történelembõl és ide-
gen nyelvbõl van vizsga.” (Város, gimnázium)

Kétszintûség, szintválasztás

Az új, immár harmadik éve mûködõ érettségi vizsga két szintet ajánl fel a vizsgázóknak. Az érettsé-
gire készülõ diáknak lehetõsége van arra, hogy az iskolájában emelt szintû képzésben vegyen részt,
azaz magasabb óraszámban tanulja az általa választott vizsgatárgyat. A szabályozás értelmében
persze dönthet a középszintû vizsga letétele mellett is, ugyanis a felsõoktatási intézmények – az
idegennyelv-szakos tanárképzés kivételével – nem írják elõ felvételi követelményként az emelt szin-
tû vizsgát. A valóság azonban azt mutatja, hogy 2005-ben néhány felsõoktatási intézménybe a
jelentkezõk több mint 70%-a emelt szintû vizsgával került be, míg más intézményekbe a felvettek
30-50%-a tett csak emelt szintû vizsgát (2. táblázat). A sikeres felvétel esélye motiválja azokat a
már érettségizett fiatal felnõtteket is, akik egy-egy vizsgatárgyból újra „érettségiznek”, azaz neki-
vágnak az emelt szintû vizsgának.

Intézmény Felvett (fõ)
Jelentkezési Régen érettsé- Emelt szintû 

sorszám gizett (%) többletpont (%)

Budapesti Corvinus Egyetem 1734 2,52 21,51 78,60

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2698 2,11 14,60 75,38

Semmelweis Egyetem 950 2,17 26,25 72,00

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 960 2,77 26,63 58,75

Eötvös Loránd Tudományegyetem 4249 2,51 30,82 56,31

Budapesti Gazdasági Fõiskola 2470 2,77 36,07 35,02

Szegedi Tudományegyetem 3593 2,59 27,31 34,17

Debreceni Egyetem 3276 2,56 23,18 27,62

Pécsi Tudományegyetem 3388 2,57 31,41 24,52

Szent István Egyetem 1335 2,57 33,18 24,41

Veszprémi Egyetem 1598 2,61 30,03 14,83

Miskolci Egyetem 1723 2,61 26,98 12,65

Budapesti Mûszaki Fõiskola 2157 2,40 41,45 10,24

Széchenyi István Egyetem 1660 2,51 26,04 10,00

Nyugat-magyarországi Egyetem 1196 2,35 30,93 8,61

Nyíregyházi Fõiskola 1316 2,70 32,20 4,93

2. táblázat. Felsõoktatási felvételi. Néhány fontos adat a legtöbb hallgatót felvett intézmények

körébõl, 2005

Forrás: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=266 A 2005. májusi–júniusi érettségi vizsgák tapasztalatairól az OKÉV
vezetõi által a regionális tájékoztatókon tartott elõadások képanyaga.
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A két vizsgaszint jelentkezési adatai jól jelzik azt a természetes folyamatot, amelyet egy új vizsga
bevezetése jelent. Ha döntést ajánlunk fel a diákoknak, akkor õk valóban élnek is ezzel. 2005-ben
még egyfajta bátortalanságnak tudható, hogy többen elégedtek meg a középszinttel, míg 2006-ban
már majd kétszeresére nõtt az emelt szintet választók száma. A 2007-es, emelt szintre való jelent-
kezés csökkenését mutató döntésekben feltehetõen pragmatikus megfontolások is szerepet játszot-
tak. A tapasztalatok szerint ugyanis a vizsgázók jól kiismerik magukat a vizsga- és a felsõoktatási
felvételi rendszerben, azaz döntéseiket elsõsorban pragmatikus, gyakorlati szempont vezérlik.
E szempontokat jelzi az alábbi modell.

A 2002-es megnyilvánulásokban kifejezett helyzetértékeléshez képest az igazgatók többsége nem-
hogy szinte teljesíthetetlennek, hanem inkább alacsonynak találta a középszintû vizsga követelmé-
nyeit. Ez a váltás feltehetõen összefügg az elsõ új vizsga eredményeivel is. A vizsga két szintjének
eltérõ követelményeirõl tehát eltérõen vélekedtek az igazgatók. Az egyik álláspont szerint a közép-
szint úgymond túl engedékeny, azaz könnyen teljesíthetõ. Néhányan magyarázatot is fûztek vélemé-
nyükhöz, az egységes vizsgát jelölve meg fõ tényezõként: a standardizálás következtében minden
iskolatípusban (gimnáziumok különbözõ tagozatai, szakközépiskolák) azonos vizsgát tesznek a
diákok, amelynek színvonalát a gyengébb képességû tanulók számára is teljesíthetõ szinten kellett
meghatározni. „Egészen más 18 gyereket valahogy végigráncigálni a négy éven, és utána átlökdös-
ni az érettségin. És egészen más úgy meríteni, hogy az általános iskolából a jelesek vagy a kitûnõk
kerülnek be, és utána õket érettségire vinni. Ezt össze nem lehet hasonlítani!” (Kisváros, szak-
középiskola)

Többen az érettségizõk számának növekedésébõl vezették le az általuk színvonalesésként te-
kintett középszintet: „De azért egy fájdalmunk van, az érettségizõk száma lényegesen nõ. Nyilván
csak úgy felelhetnek meg sokkal többen az érettségi követelményeknek, ha ezeket alacsonyabbra
tesszük. Ha tömeges az érettségi, akkor középszinten nem lehet magasabb a követelmény. Egy ki-
csit már megyünk fel a lépcsõn, ami jogos is. Most már mindenki megismerkedik a rendszerrel, biz-
tos, hogy emelkedni fog a követelményszintje.” (Nagyváros, gimnázium) „Ha azt akarjuk, hogy mi-
nél többen érettségizzenek, akkor kicsit lejjebb kell vinni a szintet, és akkor mindjárt nem 60%-nak,
hanem 80%-nak lesz érettségi vizsgája. Most mondtam egy számot! Nekem az a véleményem, hogy
a középszintû vizsga veszíteni fog az értékébõl.” (Város, szakközépiskola)

A két megszólaló az érettségizõk számának növekedésébõl láthatóan eltérõ következtetésekre
jut. Az egyik a vizsgarendszer követelményszintjének jövõbeli emelkedését jósolja abból kiindulva,
hogy az érettségi megszerzésének igénye elõbb-utóbb telítõdik, a rendszer teljesen megismeri a

KKöözzééppsszziinntt ?? // ??  EEmmeelltt  sszziinntt

Elõírt Választható

Magasabb % Alacsonyabb %

Nincs pluszpont Plusz hét pont

Belsõ vizsga Külsõ vizsga

Más pluszpontok?

A választott szak „népszerûsége”

A szintválasztás dilemmája

horvÆthzs_interjœ.qxp  2008.07.03.  6:01  Page 118



követelményeket, tehát azok megemelése nem jelent majd kockázatot. A második álláspont – a te-
lítõdésbõl kiindulva – a középszintû vizsga jövõbeli értékcsökkenésével számol. A következõ meg-
szólaló ehhez a véleményhez közelít, amikor is a tömeges érettségihez jutás folyamatát elfogadja,
a felsõoktatásba bekerülõk számára viszont magasabb követelményszintet szabna meg: „Nem tar-
tom rossznak, hogy a fiatalok nagy többségét megpróbáljuk érettségihez juttatni. Mégpedig azért,
mert ezen a nagy európai piacon miért éppen a mi gyerekeink legyenek hátrányos helyzetben? Azt
gondolom, hogy a Németországban hasonló oklevelet szerzõ diákok sem tudnak többet, mint a
mieink. Akkor megértem azt, hogy a korábbihoz képest jóval alacsonyabb szintre vittük le a közép-
szintû érettségi alsó határát. De ez ellen igazából nincs kifogásom. A felsõoktatásba bekerülõknél
viszont igenis egy magasabb követelménynek kellene teljesülnie.” (Város, szakközépiskola)

Az utóbbi véleményt többen is osztják. „A kétszintû érettségi jó, középszinten már nem szabad
lejjebb menni a követelményekkel, mert akkor már az érettségi tényét megkérdõjelezné. Lent van
már a léc, lejjebb nem szabad menni. Az emelt szint maradjon meg, de szívesen vennénk, ha hiva-
talból a felsõoktatási intézmények megkövetelnék a felvételi tárgyaikból az emelt szintû érettségit.”
(Nagyváros, gimnázium)

Gyakran elhangzott, hogy a gimnáziumoknak megvan az a lehetõsége, hogy az emelt szintû
érettségiket vegyék célba, és így megõrizzék magasabb presztízsû helyüket és szerepüket a közok-
tatásban. Az emelt szint követelményeivel, a középszintrõl elhangzott kritikai észrevételekhez ké-
pest általában elégedettek voltak a megkérdezettek. Az elsõ év tapasztalatai alapján az egységes
vélemény az, hogy a keresettebb, nagy presztízsû felsõoktatási helyekre történõ sikeres bejutáshoz
szükséges az emelt szintû vizsga választása. Éppen ezért az igazgatók egy része eleve kötelezõvé
tenné azt, míg a másik fele megbízik a tanulók, szülõk ítélõképességében, és rájuk bízná a döntést,
tudva azt, hogy ezzel a helyzettel a diákok is tisztában vannak, így az emelt szint mellett fognak
dönteni. „Maga az elv jó, valóban kell a középszintû és az emelt szintû vizsga is. Idénre (2006)
már sokkal jobban felkészült a tömeg, és látszik, hogy nagyságrenddel magasabb arányú az emelt
szintû vizsga felé érdeklõdõk száma. Jövõre még több lesz, hiszen ez egy természetes kiválasz-
tódás. Ha valaki egyetemre vagy legalábbis jó nevû, híres, sokak által keresett egyetemre akar
menni, elõbb-utóbb – a természetes kiválasztódás során – két emelt szintû érettségit is kell tennie,
hogy bekerüljön. Ez teljesen normális dolog.” (Város, gimnázium és szakközépiskola)

Az emelt szint követelményeivel tehát a nyilatkozók többsége elégedett, véleményük szerint
akkor tudná átvenni a korábbi felvételi vizsga szerepét, ha továbbtanulás esetén kötelezõvé tennék.
Ezt az igényt a megnyilatkozók nem vetették össze azzal az általuk is jól ismert ténnyel, mely szerint
a felsõoktatási intézmények jó részében már korábban sem volt elõírás az önálló, elkülönült felvételi
vizsga. Szinte egyik megkérdezett iskolában sem változott jelentõsen a felsõoktatási intézményekbe
felvételt nyert tanulók aránya.

Az igazgatók szerint szinte minden tanár megfelelõnek tartja a két szint közötti különbséget. Ha
nem az intézményvezetõk vagy a tanárok nézõpontjából taglaljuk a szintválasztást, hanem a vizs-
gázókéból, számukra egyértelmûen így merül fel a kérdés: miért is érdemes emelt szintû vizsgát
tenniük? Ha felkészültnek érzik magukat, és ezt bizonyítani is akarják, akkor egy jó teljesítmény re-
ményében feltétlenül érdemes. Érdemes akkor, ha a felsõoktatási felvételhez megszerezhetõ 24
pluszpontból szükségük van az emelt szintû vizsgával megszerezhetõ 7 pontra is, azaz nyelvvizs-
gával, kiemelkedõ tanulmányi vagy sportteljesítménnyel vagy akár más elõnnyel nem jutnak többlet-
pontokhoz. A harmadik tényezõ magukban a továbbtanulási késztetésekben, irányokban keresen-
dõ. A választott intézmény, szak, szakirány felvételi adatainak tanulmányozásából kiderül, melyik
intézményben jár tetemes elõnnyel, ha az oda jelentkezõ emelt szintû vizsgateljesítményt tud fel-
mutatni. A vizsgaszintekkel egyéb más elõnyök is társulnak. Ha a vizsgázó például 60%-nál jobb
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eredményt ér el bármely idegen nyelv emelt szintû vizsgáján, lényegében térítésmentesen jut kö-
zépfokú nyelvvizsga-bizonyítványhoz. A jeles eredményû középszintû informatikavizsga azzal a
kedvezõ lehetõséggel jár, hogy a vizsgázó a Neumann János Társaságtól elnyerheti az összeurópai
szinten elfogadott, magas szintû számítástechnikai felhasználói képességeket bizonyító ECDL-tanú-
sítványt. Az emelt szintû informatikavizsga tartalmi szerkezete viszont eltér az ECDL-vizsgáétól,
például míg a középszintû vizsgának nem, az emelt szintû informatikavizsgának része a programo-
zás témaköre is.

A rövid távú gyakorlati szempontokon túl azonban az emelt szintû vizsgának hosszú távú, a tu-
dás összetételében keresendõ értéke is van. Az emelt szintû matematikavizsgával olyan tudást tud
megszerezni a vizsgázó, amely például a matematikát igénylõ felsõoktatási szakokon – és ezek
skálája igen széles a mûszaki, a közgazdasági irányokon kívül az állatorvos-tudománytól a kereske-
delmi képzésig – kifejezett távlati elõnyökkel jár, azaz nem csak a felvételben, hanem a további
tanulmányok sikeres folytatásában is elõnyöket nyújt az emelt szintû többlettudás. A fizika közép-
szintû vizsgáján erõteljesen háttérbe szorult a matematika alkalmazása, míg az emelt szinten ez
kifejezett követelmény, hiszen ott a matematikai ismeretek alkalmazásán túl a fizika különbözõ terü-
leteinek összefüggésérõl is bizonyíthatja tudását a vizsgázó. Hasonlóan késõbb hasznosuló tudás-
tartalékot képvisel az összes humán és természettudományi vizsgatárgyak emelt szintje is. Termé-
szetesen nem csak az írásbeli vizsgát tekintve beszélhetünk a távlatosabb gondolkodásról. Az emelt
szint szóbeli vizsgája, az írásbelihez hasonlóan, külsõ vizsga, azaz a vizsgázó nem saját tanárai
elõtt adja elõ mondandóját, fejti ki tételét. Ez a „külsõ vizsga” jó gyakorlat a középiskolai tanulmá-
nyaikat már lezáró diákoknak, hiszen az a további pályafutásukban szükségszerûen jelentkezõ hely-
zet modelljének is tekinthetõ.

A vizsgaszint megválasztásában tehát érdemes végiggondolni a két szint közötti különbséget: az
emelt szint minden vizsgatárgyban arra készült, hogy támogassa a felsõoktatásban való sikeres
bennmaradást is. Ezt a perspektivikus értéket viszont gyakran maguk alá gyûrik a ma mérvadó prag-
matikus szempontok: „Minek fektessek be most többletenergiát a tanulásba, amikor úgyis bejutok
valahová. A felsõoktatási követelményeket pedig majd ott megismerem” – idézhetjük fel a vizsgá-
zók többségének döntésében szerepet játszó indokokat.

Nyelvvizsga versus érettségi

A nyelvvizsga és az idegen nyelvi érettségi viszonyáról eltérõen vélekedtek a megkérdezettek. Vol-
tak, akik nehezményezték, hogy a felsõoktatási felvételi versenyben a nyelvvizsga is nagy szerepet
kap. „Négy érettségizõ évfolyamunk volt, ez 120–130 fõ közötti létszámot jelentett. A diákok
többsége középszinten vizsgázott, mivel a felvételihez nem követelték meg az emelt szintû vizs-
gákat a felsõoktatási intézmények. Az emelt szintû vizsgáknak a nagy része a nyelvvizsga-bizonyít-
ványokra épülõ átszámításokkal adódott. Így angol nyelvbõl 18, német nyelvbõl 15 emelt szintû
vizsgázónk volt, a többi tárgyból éppen csak jelentkeztek, mégpedig magyarból 1 fõ, történelem-
bõl 1 fõ, matematikából 2 fõ, informatikából 2 fõ és informatikai alapismeretekbõl 2 fõ.” (Város,
szakközépiskola)

Az összetett, soktényezõs, közvetett hatások mellett elkülöníthetjük a szinte modellszerûre le-
csupaszítható, laboratóriumi kísérletekre emlékeztetõ ’intézkedés: kiszámítható reagálás’ típusú
direkt és közvetlen hatásokat is, amelyekrõl minden igazgató beszámolt. Ilyen volt annak a ténynek
a hatása, hogy az elsõ új vizsgán az eredményes (C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány még kiváltotta
az új érettségi emelt szintû idegennyelv-vizsgáját. A tanulók tömegesen éltek is ezzel a lehetõség-
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gel. E tényt mások viszont kedvezõnek tartották, sajátos módon felértékelve a nyelvvizsgára való
felkészítés külsõ (iskolán kívüli) színtereit és a nyelvvizsgaszerzés motivációs erejét, egyúttal leérté-
kelve az iskolai nyelvoktatás hatékonyságát. „Nem értek egyet azzal, hogy a C típusú nyelvvizsga
ezentúl nem fogja kiváltani az érettségit. Eddig ezzel lehetett ösztönözni a diákokat, tudom ezt a
saját lányomnál is, ezután errõl az ösztönzésrõl le kell mondanunk. Egyébként nálunk meglehetõ-
sen kevés az idegen nyelvi óra, de még erre a kevés órára is alig van tanárunk. A nyelvtanulással
gondjaink vannak, gondjaink lesznek az idegen nyelvi érettségivel is. Hasonló a helyzet a számítás-
technikával. Ebben a két tárgyban óriási a fluktuáció, nehezen találunk tanárt.” (Város, szakközépis-
kola) Akadt olyan megszólaló is, aki a nyelvvizsgát könnyebbnek tartotta, mint az érettségit: „Meg
azért nyelvvizsgával kiváltani az érettségit mégiscsak egy kicsit könnyebb, mert nyelvvizsgát esetleg
több nekifutással is meg lehet szerezni. Amikor ez lezárult a 2005. õszi vizsgaidõszakban, akkor
számolgattuk ki, hogy a 630-egynéhány tanuló közül kb. a felének megvolt legalább egy nyelvbõl
az elõrehozott érettségi vizsgája. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi évfolyamból is több mint 100-nak,
az ideibõl közel 100-nak, de 10.-ben, sõt, 9.-ben is nagyon sok gyereknek megvan az elõrehozott
vizsgája” – foglalja össze az elsõ vizsga utáni helyzetet egy gimnázium igazgatója, hozzátéve, hogy
iskolájukban a nyelvoktatásban az alapóraszámú képzésnél nem tud többet nyújtani az iskola.

Az érettségi és a nyelvvizsgák összefonódásának kezdete 1989-re tehetõ, amikor az orosz nyelv
kötelezõ oktatásának eltörlésével egyidejûleg arról is rendelkeztek, hogy a nyelvvizsgát szerzõ ta-
nulók mentesülnek az idegen nyelv további tanulása és az érettségi vizsga alól. A rendelkezés hát-
terében nyilvánvalóan az a törekvés állt, hogy a nyugati nyelvek tanítására akkor még felkészületlen
közoktatást némiképp tehermentesítsék. Ennek következményeként azonban megerõsödött az a
tendencia, hogy a középiskolások nyelvtanítása kikerült az iskolákból az akkor jelentõsen felfejlõdõ
és sok esetben komoly szakmai minõséget képviselõ nyelviskolai rendszerbe.

A kilencvenes években tehát fokozatosan erõsödött a szülõi igény arra, hogy a középiskolások
tegyenek nyelvvizsgát, amelynek a felhasználási értéke meglehetõsen nagy volt és jelenleg is az (elõ-
nyök a felvételi eljárásban, szükséges feltétele a felsõfokú tanulmányok lezárásának, bizonyos mun-
kahelyeken nyelvpótlék). Nagyon sajátos helyzet alakult tehát ki, hiszen maga a vizsgázás és sok
esetben a nyelvvizsgára való felkészülés is az iskolai kereteken kívül, a szülõk külön anyagi erejébõl
történt, az eredményét mégis az iskola sikerének tekintették. Ezen változtatott az érettségi vizsga
új szabályzata. Ebben fontos szempont lehetett, hogy a középiskola már elég erõs volt ahhoz, hogy
külsõ segítség nélkül is ellássa a feladatát. Másrészt mindenképpen fel kellett számolni azt a visszás
helyzetet, hogy egy tantárgycsoportból a gyakorlatban nem a középiskolai tantervek követelményei
az irányadók, hanem a külsõ intézmények elvárásai. Ellentmondásosnak tekinthetõ a helyzet abból
a szempontból is, hogy a felsõoktatás olyan típusú bizonyítványokat várt el, amelyek a közoktatá-
son belül nem szerezhetõk meg ingyenesen.

Ezzel kialakult a jelenlegi rendszer, amely a különbözõ résztvevõk szempontjából mindenkép-
pen különbözõen értelmezhetõ. A tanulók számára nagyon fontos, hogy a nyelvoktatás kötelezett-
sége visszakerül az iskolába, hogy a normál iskolai úton, ingyenesen letehetõ érettségi vizsga
nyelvvizsga értékûvé válik. Az iskola viszonya az új helyzethez egyelõre elég ambivalensnek tekint-
hetõ. A középiskolai nyelvoktatás presztízsét és lehetõségeit megnövelte ugyan az a tény, hogy az
emelt szintû érettségi vizsga nyelvvizsga értékûnek számít, ez azonban komoly felelõsséget is je-
lent. A vizsgareformot megelõzõ állapot némiképp kényelmesnek tekinthetõ volt, hiszen az iskolák
sikerességének egyik komoly fokmérõje volt ugyan a nyelvvizsgával rendelkezõk száma, az erre való
felkészítést azonban nem lehetett számon kérni az intézményen. Valószínûleg a sikeres emelt szin-
tû idegen nyelvi érettségik mindegyike sem csak az iskolai felkészítés eredményességét dicséri.
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Az érettségi vizsga bevezetésekor valószínûleg az új érettségi vizsgától való félelem határozta
meg a vizsgázói stratégiát, hiszen nagyon sok tanuló használta ki 2005-ben még az utolsó lehetõ-
séget a nyelvvizsgával kiváltott érettségire (lásd 3. táblázat) (EINHORN 2007).

A nyelvvizsgával rendelkezõk között 2005-ben nagyon sok tanuló ráadásul még nem volt 12. osz-
tályos. 2005-ben angolból 5950, németbõl 3852 tanuló váltotta ki elõrehozott vizsgaként az
érettségi vizsgát nyelvvizsgával.

Az természetesen nem tudható elõre, hogy a késõbbiekben a vizsgázók milyen pontszerzési
stratégiákat alkalmaznak, azaz várhatóan megmarad-e vagy megváltozik az a tendencia, hogy az
emelt szintû vizsga helyett inkább valamelyik vizsgaközpont nyelvvizsgáját választják. A szabályo-
zási rendszer szerint mindenképpen kisebb kockázatot vállal az, aki a költségesebb megoldást vá-
lasztja, és nyelvvizsgát tesz.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint az érettségi vizsga bevezetése után sem csökkent
jelentõsen a nyelvvizsgázók aránya, hiszen a nyelvvizsgázók száma 2004-ben összesen 138 000,
2005-ben 145 000 és 2006-ban 135 000 volt. Sõt a nyelvvizsgázók korosztályos adatai alapján
2006-ban a 135 000 sikeresen nyelvvizsgázónak 38%-a (50 665) volt 19 év alatti17, és ez az
arány alig alacsonyabb a korábbi évekéinél, hiszen a 14–19 éves vizsgázók aránya az összes nyelv-
vizsgázó között 2003-ban 42,8%, 2004-ben 45,4% és 2005-ben 48,7% volt. (EINHORN 2007)18

Vizsgáztatás, értékelés

Az írásbeli vizsgateljesítmények értékelése

Az írásbeli vizsgákról és a középszintû írásbeli dolgozatok értékelésérõl jóval kevesebben szóltak
az igazgatók, mint az iskolai szóbeli vizsgáról. Az írásbeli teljesítmények egységes értékelését, azaz
a javítási-értékelési útmutatók alkalmazását általában pozitívan fogadták. Annak ellenére, hogy töb-
ben jelezték azt a tantestületi, esetenként szaktanári véleményt, hogy a korábbi 50-50%-os írásbe-
li-szóbeli arányt kedvezõbbnek tartják, maguk mégis elfogadják az új rendszerben az írásbeliség
megnõtt súlyát. „Tulajdonképpen a négyéves anyagra terjed ki az írásbeli. A szóbeli egy meghatáro-
zott szelete ennek, úgy gondolom, hogy többet mér az írásbeli, mint a szóbeli. Illetve lehet sze-
rencse kérdése, hogy könnyebbet húztam, nehezebbet húztam, nyilván nem egyforma mindegyik
tétel. Ilyen szempontból úgy gondolom, hogy reális az írásbeliség és szóbeliség aránya.” (Nagy-
város, gimnázium) Azok, akik nehezményezik az írásbeli és a szóbeli vizsgák jelenlegi arányát, úgy
gondolják, a szóbeli rész kisebb súlyú megjelenése a verbális készség csökkenéséhez vezethet,
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Vizsgázók Középszint Emelt szint

Angol Német Angol Német

Összes jelentkezõ 25 971 15 601

Nyelvvizsgával rendelkezett 22 906 14 131

Letette a vizsgát 32 721 23 836 3 075 1 470

3. táblázat. A 2005. májusi–júniusi érettségi vizsga adatai angol és német nyelvbõl

17 Forrás: NYAK prezentáció (http://www.nyak.hu/doc/KER_konferencia.zip).
18 Einhorn Ágnes tanulmányában felhasználta Vágó Irén számításait (VÁGÓ–VASS 2006, 240–253.).
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hiszen a tanárok már a felkészülés során is inkább az írásbelire helyezik a hangsúlyt. Hozzáteszik
még annak a kockázatát, hogy a szóbeli vizsgateljesítmény általában már nem tudja a tanulók írás-
beli eredményét megváltoztatni, így a diákok alulmotiváltak lesznek a szóbeli vizsgára való felké-
szülésben. Megjegyezzük, hogy az idegen nyelvek oktatásánál különösen fontosnak találják a szó-
beliség fejlesztését.

Az írásbeli értékelési elveit, különösen a matematika vizsgatárgyban, egyesek úgymond megen-
gedõnek tartják: „Az lepett meg engem és a kollégáimat is, hogy amikor dolgozatot kellett javítani,
egészen más szemléletet kellett belevinni. Végül is az derült ki belõle, hogy a mostani elbírálási
rendszer liberálisabb, mint amit mi korábban képviseltünk a dolgozatok értékelésénél. Többet meg-
engednek a diáknak, úgy értem, több hibát megengednek. Ha nem elég precízen fogalmaz meg
valamit, akkor az matematikailag nem elfogadható. Mert vagy pontos egy definíció matematikából,
vagy rossz, tehát nincs alternatíva. Itt meg, ha látszik, hogy a gyerek érti, csak pontatlanul fogal-
mazta meg, azt azért el kell fogadni. Ilyenre gondolok, ez liberális. Nem mondanám, hogy ez csak
a matematikára érvényes. Fel kellett bizonyos elveket adni, azt, hogy én kifejezetten vaskalapos
tanár vagyok! Lehet benne valami igazság, hogy ebben az életkorban nem lehet elvárni a gyerektõl
az abszolút precíz matematikát, mint korábban. Nem mindig tudják visszaadni a gyerekek pon-
tosan, és jellemzõ ez a korosztályra. Valószínûleg ez korkérdés is. Ilyesmire gondolok, és ez emelt
szinten, középszinten egyaránt jelentkezik.” (Kisváros, gimnázium)

Sok megszólaló jelezte, hogy a történelem értékelése sok dilemmát okozott, különösen a ponto-
zás maga: „A történelem írásbeli feladatot rendkívül komplikáltnak találom. Maga a tájékoztató is
olyan, hogy kétszer kell elolvasni, mire egyszer megérti az ember. A másik az, hogy a feladatok
pontozása, a kitûzött feladatok nem egyértelmûek. Van olyan, hogy az adott pont egy az egyben
beszámít, valahol felezni kell, fél pontok alakulnak ki, aztán a gép átszámolja százalékra. Nem
szabadna ezt tenni. Én, aki matematika–fizika szakos vagyok, átnéztem minden tantárgyból a dol-
gozatokat, és úgy találom, hogy a legkorrektebb, a legjobban követhetõ a földrajz és a matemati-
ka volt. Amikor valamit százalékra kell átszámolni, akkor nyilván ne a tantárgyi lobbik gyõzzenek
abban, hogy 135,5 pont az elérhetõ pontszám, és azt kell átszámolni. Legyen 100 pont a maxi-
mum, és akkor ahány pont, annyi százalék. Nem lenne szabad azt megengedni, hogy minden dol-
gozat más pontszámú legyen, egységes elképzelés kell az írásbeliknél. Azt is megértem, hogy a
nyelveknél többrészes, mert más feladatokon lehet lemérni a beszédkészséget, az íráskészséget stb.
Az idegen nyelvet valóban külön kell kezelni. Azt is megértem, hogy van olyan dolgozat, amelyik-
nek két része van, három része van stb. Ezek is magyarázhatók, de valami egységes elképzelés sze-
rint kellene összerázni ezeket a dolgokat. Az idegen nyelveket is azonos szempont szerint kellene
értékelni. Ne legyen a francia egész más, mint az angol, vagy a német. Ugyanez vonatkozik a szó-
belikre is. Úgy érzem, hogy a szakmai lobbik gyõznek, nem az egységes elképzelések az érettségi
követelmények megszabásánál és a lebonyolításnál egyaránt.” (Város, gimnázium)

A fenti vélemény az egyes vizsgatárgyak eltérõ írásbeli vizsgáját nehezményezi, és az eltérést a
szakmai lobbik érdekérvényesítõ képességének tudja be. E vélekedés erõsen vitatható, ugyanis
eltekint az egyes vizsgatárgyak tartalmi különbségeitõl, külön megemlítve a három leggyakrabban
választott idegen nyelv vizsgáját. Az idegen nyelvi érettségi vizsga minden élõ idegen nyelvbõl azo-
nos követelmények alapján és azonos vizsgaszerkezetben zajlik. A középszintû vizsgán tehát min-
den idegen nyelvbõl a megszólaló által említett arányban oszlik meg a szóbeli és az írásbeli vizsga,
ebben nincs különbség a nyelvek között, és ettõl eltérõ, de azonos az emelt szintû vizsga részeinek
aránya is. Minden idegen nyelvbõl azonosak a mérési célok és a feladatok elkészítéséhez háttérként
szolgáló készségek szintjén leírt követelmények, melyek az Európában most elfogadott legmoder-
nebb háttéranyagok alapján készültek. Ilyen értelemben jelenleg az emelt szintû érettségi vizsga
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sokkal egységesebb a különbözõ idegen nyelvek között, mint korábban a felvételi volt. A 2005 elõtt
felhasznált felvételi vizsgákban a mérési célok, módszerek, a feladattípusok és a pontozás tekinteté-
ben lényegesen nagyobb különbségek voltak a különbözõ idegen nyelvi vizsgák között, mint most,
sõt valószínûleg jelentõsen eltért a különbözõ idegen nyelvi felvételi vizsgák nyelvi szintje is. (Mivel
több nyelvbõl nem kifejezetten nyelvi készségeket mért a vizsga, nem lehet egyértelmûen meghatá-
rozni vagy összehasonlítani a megkívánt nyelvi szinteket.)

A különbözõ nyelvekben azonban eltérõek a mérési hagyományok és szokások. Ennek köszön-
hetõ, hogy a vizsgafejlesztés során az egyes feladatlapok tekintetében különbségek jelentek meg.
Azaz mindegyik idegen nyelvbõl ugyanannyi pontot lehet kapni mondjuk az olvasási készséget mérõ
feladatlapra, ennek azonosak a mérési céljai és a szintje, de a konkrét feladatok tekintetében van-
nak különbségek. Ezek egy része a szokásjog miatt alakult ki (például bizonyos feladattípusokat az
egyik vagy a másik nyelv vizsgái másképpen használnak), egy részüket pedig a nyelvi különbségek
indokolják (ilyen például a felhasznált szövegek hosszúsága). Kétségtelen tény azonban, hogy van-
nak olyan különbségek is, amelyek a vizsgafejlesztésben részt vevõ szakemberek véleménykülönb-
ségébõl adódtak. A vizsgaleírások következõ lehetséges módosításakor a most meglévõ különb-
ségek tovább csökkennek majd, mert elkészült a hat élõ idegen nyelv vizsgaleírásának egy olyan
módosított tervezete, amely sokkal egységesebb, de továbbra is maradnak különbségek az egyes
feladatlapok között.

A szóbeli vizsgateljesítmények értékelése

A szóbeli vizsgateljesítmény értékelésében gondot okoz a sokféle, tantárgyanként is eltérõ, értéke-
lési szempont alkalmazása és a vizsgázóval való kontaktustartás egyidejûsége. A szóbeli teljesít-
mény analitikus értékelése már elõre szorongást keltett, ahogyan azt a következõ vélemények is jel-
zik. „A szóbelivel kapcsolatban meg eléggé féltek a kollégák attól, hogyan lehet majd a szóbelin
ilyen részletes pontozási rendszer alapján értékelni a tanulókat, tehát hogy hogyan fog ez mûködni:
kérdezni is, figyelni is, nyolcvan szempont szerint értékelni közben. Ez a szervezésben is okozott
egy kis problémát, mert nem szerveztük úgy, mint korábban, hogy mondjuk egy ötfõs tanulócso-
port magyarból szóbelizik egymás után, aztán jön a következõ tantárgy, hanem egy magyarfelelet
után egy más tantárgyi feleletet hallgatott a bizottság, éppen azért, hogy közben legyen ideje a kol-
légának a részletes szempontrendszer alapján értékelni a tanulókat. Én úgy gondolom, legalábbis
az elsõ év tapasztalata alapján, hogy itt talán célszerû lenne egyfajta egységességre törekedni, hogy
ne legyen tantárgyanként ennyire eltérõ: például a pontozási rendszer az értékelés kapcsán. Sze-
rintem ez lényegesen leegyszerûsítené a munkát. Értem ez alatt, hogy egyes tárgyaknál célszerû
mondjuk azonos pontszámmal értékelni a szóbeli kifejezõkészséget vagy a megszerkesztett szóbeli
felelet felépítésére vonatkozó pontszámokat. Ezek tantárgyanként elég eltérõek voltak, úgy gondo-
lom, indokolatlanul. Ez például egyszerûsítené az értékelést. Ebben benne van az is, hogy egy ki-
csit bonyolultnak tûnt, mert most kellett elõször csinálni. Nyilván ha rutinosabbak lesznek majd a
kollégák ezen a területen, gyorsabban fog menni. A dolog újszerûsége, de bonyolultsága miatt is
elég idõigényes és hosszadalmas.” (Kisváros, szakközépiskola)

„Egy picit megijedtem, amikor megláttam – egy kicsit tájékozódtam –, egyes tárgyakban, például
magyarból, történelembõl, hogy hogyan fognak majd értékelni a tanárok, hogy milyen skálák van-
nak, hány pontra hányast kell adni. Féltem, hogy a tanárok ezt nem fogják tudni, tévedések lesznek,
meg efféle. Szerencsére nem volt, bár most is úgy látom, hogy mintha egy kicsit bonyolult lenne,
legalábbis ahhoz képest, ami eddig volt. A tanár meghallgatta a feleletet, és különösebb indoklás
nélkül azt mondta, hogy közepes, vagy azt mondta, hogy jó. És most ott van, ami tulajdonképpen
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nem rossz, hogy hány pontra mit lehet adni, a nyelvtanban mit kell produkálni stb. Alapjaiban véve
nem baj, csak bonyolultabb. Akár elfogadjuk, akár nem, ez most már így lesz, nem lehet rajta vál-
toztatni. Ezért is terveztük három nap helyett négyre a szóbelit, hogy a tanár majd számolgat, mert
közben osztályoznia is kell. De megoldotta. Amikor lement a magyar, jött a történelem, abból húz,
ott ül a szaktanár és számol, és megállapítja a jegyét. Ugye nem azonnal kell közölni a diákkal a je-
gyét. És hát az elnökkel is meg tudja konzultálni. Tehát megoldható a dolog, de bonyolultabbá vált,
és ugyanannyit fizetünk a kollégának, mint korábban, a munka meg több. De általában, ha szabad
ezt mondani, az új érettségi rendszerre igaz, hogy az igazgatónak, a helyetteseknek, a szervezõk-
nek, a szaktanároknak több lett a munkájuk.” (Nagyváros, gimnázium)

Voltak, akik kritikai hangot ütöttek meg, látva a pontozási rendszer összetettségét: „Nagyon
erõltetettnek érezzük az értékelési szempontokat. Tehát a különbözõ tantárgyaknál, ahogyan a
vizsgán nyújtott teljesítmény szempontjait felsorolják, ezek egyik-másik tárgyból szinte már komi-
kusak. Én a történelmet is idesorolom egyébként, egyszerûen nem lehet úgy értékelni, ahogyan a
pontokat kellene ítélni. Ugyanígy a nyelveknél vagy a rajz és vizuális kultúra elnevezésû tárgynál
valósággal kacagott a bizottság, amikor elhangoztak ezek. És még egy csomó más tárgynál vannak
ilyenek, ezeket végig kellene nézni és valódi, reális értékelhetõ szempontokat választani.” (Kisváros,
gimnázium) „A részletes követelmények megkönnyítik a felkészítést, a szóbeli vizsgáztatás viszont
nagyon nehéz. Már viccesen szoktuk mondani a kollégákkal, hogy – legyen az a történelem vagy
bármelyik más tárgy – három tanárnak kellene vizsgáztatnia. Az egyik pipálja (a szóbeli tételhez
nekünk is javítási útmutatót kell készítenünk), hogy ezt az évszámot mondta, ezt a földrajzi helyet
mondta; a másik figyel arra, hogy ez történelmileg helyes, logikus meg felépített legyen, a harmadik
a nyelvi kifejezésre figyel. A végén erre kell adni egy pontot. Menet közben arra figyelni, hogy a 12
pontból ez hány pontos lenne, nagyon nehéz.” (Kisváros, gimnázium és szakközépiskola)

„Az érettségin minden részt pontozni kell. Mindig van egy olyan érzésem, hogy nem az össz-
feleletet nézem, hanem, hogy a térképen megtalálta-e valamelyik csatát. A térképismeretre lehet
adni 8 pontot, megvan. Ugyanakkor a feleletének egy másik része, amelyik ugyanilyen fontos, ki-
csit halványabb, mondjuk az 5 pontból elért 2-t. Ennyi vesztés után is megkapta az ötöst. Néha
bizony meglepõdtünk, hogy a pontszámokat összeadva, ez a jegy ennyi. Objektív, mert minden na-
gyon részletesen le van írva, pontozva, így néha olyan, hogy nem összességében nézzük a feleletet,
az embert. Részeire szedjük, amit igazán nem lehet részeire szedni. Persze az objektivitáshoz így
sokkal több köze van, illetve a reklamációt ki lehet védeni. Lehet valamire hivatkozni, mert lehet
mondani, hogy ebbõl ezt megmutattad, egy régi feleletnél sokkal nehezebb egy reklamációkor el-
mondani, hogy miért nem. De kicsit furcsa érzésem van ezzel kapcsolatban.” (Nagyváros, szak-
középiskola)

Egy-egy igazgató azt is felveti, hogy a középszint iskolai szóbeli vizsgáján akár manipulálni is
lehet a pontozással, mintegy az írásbeliben elért pontszámhoz igazítva fel lehet javítani a vizsgázó
szóbeli eredményeit a jobb érdemjegy érdekében: „Azt mindenképpen hozzátenném, hogy pon-
tosabb a pontozási útmutató, pontosabban lehet értékelni a dolgozatokat, a feleleteket. Ugyanak-
kor a tanár tudja már, hogy az írásbeli dolgozat hogy sikerült. A százalékok pontokká való át-
számítása miatt. A szóbelinél én hallottam olyan esetekrõl más iskolákban, hogy azt a pontszámot
mindenképpen megadták neki a szóbelire, mert tudták, hogy így osztályzatot fog ugrani. Jobban
lehet variálni azzal, hogy ki milyen minõsítést szerezzen végül is az érettségin.” (Város, gimnázium)
Ez a felvetés viszont ellentmond azoknak a véleményeknek, amelyek szerint az írásbelin kapott pont-
szám perdöntõen határozza meg az összteljesítményt, és az annak alapján kapható érdemjegyet.

Egészében azonban pozitív az összkép, összehasonlíthatóbb és megbízhatóbb az értékelés még
a szóbeli vizsgán is. „A mostani értékelés összehasonlíthatóbb. Szubjektív dolognak sokkal
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kevesebb helyet hagy a történelem esetében is. Egy történelem szóbeli feleletet végighallgatott a
bizottság, értékelte a szaktanár és kész. Most, ha a vizsgaelnök szeretne részletesebb tájékoztatást,
akkor ott van a követelményrendszer, megnézheti, hogy mit kell tudnia a gyereknek, melyek azok
a fogalmak, és egyértelmûen összevethetõk a munkák. Ugyanez van a magyardolgozat esetében is.
A szövegalkotás, a helyesírás, a tartalmi dolgok mellett lehet, hogy egy picit reálisabbak lesznek a
jegyek. De ez egy adott iskolában, egy adott intézménynél okoz könnyebbséget, országos szinten
közelebb tolja egymáshoz az értékeléseket, de hogy 100%-ban lefedi-e, ezt nem tudom. Ez akkor
derülne ki, ha elvégeznék azt a fajta összehasonlítást, hogy nagymintát véve az ország különbözõ
dolgozataiból, felüljavítva összevetnék, és az eredményeket elemeznék. Volt is ilyen, bekértek dol-
gozatokat és felüljavították azokat. Remélem, és bízom benne, hogy lesz ilyen majd az új érettsé-
gi esetében is.” 19 (Város, gimnázium és szakközépiskola)

Az alábbi anekdotikus megjegyzés azonban – bár nem jellemezheti a középszintû vizsgák szó-
beli részének iskolai követelményeit egy szubjektíven kiragadott példával – felhívja a figyelmet a kö-
zépszintû iskolai vizsgáztatásban alkalmazott szóbeli tételek, feladatok minõségére.

„A középszintû érettséginél összességében az a nagy bajunk, hogy elég alacsony a szint.
Legyünk õszinték! Néhány tantárgyból annyira alacsony a léc, melyet át kell ugornia a gyereknek,
hogy az már komikus. Ami tehát sokkolt minket, az a középszint. Ezt közel 30 éves tanári tapasz-
talat alapján mondom, hogy nem tudom, hogyan fogom megemészteni. Értem, hogy a középszin-
tû érettségi követelménye azonos egy gyenge, sok hátrányos helyzetû gyereket felvonultató
szakközépiskolában, meg mindenütt, ezzel együtt a középszintû érettséginek a szintje néhány tan-
tárgyból vagy területen, számunkra nehezen elfogadható. Nyilván nagyon sok múlik azon, hogyan
állítják össze például a középszintû szóbeli tételeket az egyes iskolákban. De néhány tantárgyból
komikusnak tartottam az érettségi tételeket. Amikor én magam bölcsész végzettségûként lenyû-
gözve hallgattam az elmúlt évek során a biológia meg a kémia érettségi feleleteket, nekem olyan
magasztos, komoly tudománynak tûnt. És amikor tavaly az érettségi vizsgán az öltönyös, nyakken-
dõs, egyébként nagyon okos, értelmes fiatalembertõl a biológiatételében a pocok és a madár össze-
hasonlításakor azt hallottam, hogy az egyik testét szõr, a másik testét toll borítja, az egyiknek ennyi
lába van, a másiknak annyi lába… Nekem az jutott eszembe, hogy amikor érettségi után képesítés
nélkül óvónõként dolgoztam, akkor nagycsoportos óvódásokkal foglalkoztunk ilyen szinten az
élõvilág ismertetésével: minek van szõre és minek van tolla.” (Város, gimnázium)

Az igazgatók tolmácsolják azt is, mennyi munkát és mennyire alacsonyan díjazott tevékenységet
jelent az írásbeli dolgozatok javítása és a szóbeli tételsorok összeállítása egyaránt. „Az írásbeli dol-
gozatok javítása igen nagy munka, és úgy gondolom, hogy nincs is megfizetve. Fõleg azoknál a tan-
tárgyaknál, ahol órákig kell javítani egy-egy dolgozatot. Mindegyiknél szinte. Hát a magyarosok
például mire végigolvassák a dolgozatot, és nem is egyszer kell elolvasni ahhoz, hogy rendesen ér-
tékelni tudják ezeket az esszéket. De most már a történelemben is ez van. Másfél óra, mire kijavít
az ember egy dolgozatot, és akkor mennyit kap érte? Nem is tudom. Elenyészõ, amit kap érte.
A szóbeli egy kicsit más, de az írásbeli javítása nincs megfizetve, az egészen biztos.” (Város,
szakközépiskola)

„Az iskolai feladatok 2005. évi mennyiségét jelzi, hogy egyrészt a tizenkettedikeseket el kellett
juttatni az érettségiig, illetve össze kellett állítani a szóbeli tételeket, a teljesen újfajta tételsorokat.
Ehhez sok anyagot kellett gyûjteniük a tanároknak. Forrásokat kerestek, feladatokat fogalmaztak,
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megoldókulcsokat gyártottak. Ez utóbbi középszinten nem volt kötelezõ, de mi úgy döntöttünk,
hogy igenis készítse el a tanár, már csak azért is, mert ez volt az elsõ ilyen jellegû érettségi. Nekem
is könnyebb figyelni, hogy ott van elõttem, hogy mit kell ebben a tételben feltétlenül elmondani. És
ezt minden tantárgyból megcsináltuk. Vannak olyan tantárgyaink, ahol csak egy tanárunk van.
Õ egymaga csinálta. Ahol több tanár van, ott összedolgoztak a kollégák. Megbeszélték, ki melyikkel
foglalkozik. Kidolgozni a feladatsort, a kérdéseket, a segédanyagokat összeállítani, gyártani. Ez
rengeteg idõ, rengeteg munka.” (Kisváros, gimnázium és szakközépiskola)

Végezetül egy összegzõ vélemény az írásbeli és a szóbeli vizsgateljesítmény tárgyszerû megíté-
lésének esélyérõl. A magát szkeptikusnak tartó, a szakképzés külsõ vizsgáit jól ismerõ igazgató
véleményében arra utal, hogy az iskolák közötti vizsgáztatási és értékelési különbségek érvényesü-
lésének terepe a szóbeli vizsga: „A javítási útmutatók eléggé részletesen lebontottak, és ez alapján
egységesen lehet akár országos szinten is javítani. Nincsen különbség egy gimnáziumban vagy egy
szakközépiskolában javított dolgozat között, legalábbis nem lehetnének nagy különbségek. A szó-
belin más a helyzet. Egészen biztos vagyok abban, hogy a szóbeli megítélése nagyon különbözõ az
egyes iskolatípusokban. Nem is beszélve egy esti tagozatról. Addig, amíg nem külsõ vizsgák ezek,
úgysem lehet változtatni ezen, sõt a szakképzés esetében még a külsõ vizsgákkal szemben is szkep-
tikus vagyok a tekintetben, hogy egyforma mérést jelent-e a külsõ vizsga.” (Város, szakközépiskola)

A vizsgaeredmények

A 2005-ös vizsga eredményeirõl szinte egyöntetû volt az intézményvezetõk véleménye. Kiemelték,
hogy a vizsga teljesíthetõ volt, továbbá megjegyezték, hogy mind a korábbi évek „régi típusú” vizs-
gáihoz, mind a 2004. évi próbaérettségiéhez képest magasabb eredményátlagok születtek. Egyben
igazolódott az említett próbaérettségi adatainak elemzésekor megfogalmazott hipotézis is: ha a
vizsgának van tétje, akkor hatékonyabb a felkészítés és erõsebb a teljesítménymotiváció. „Szerintem
a 2005-ös érettségi a várakozáson felül sikerült, bár valószínûleg mindenki sejtette, hogy könnyû
lesz, mert egy új rendszer elsõ próbája nem omolhat össze azzal, hogy túl magas lesz a köve-
telmény, és akkor mindenki kudarcként éli meg.” A vizsgakövetelmények mindkét vizsgaszinten
teljesíthetõk voltak. Az egységes követelményekbõl adódó, a különbözõ képzési programok és
iskolatípusok (gimnázium, szakközépiskola, nappali és felnõttképzés) alapján várható és minden
vizsgálatban pregnáns eltérés mértéke sem haladta meg az elfogadhatót. A régiók közti különb-
ségek csekélyek, az elsõ vizsgázó nemzedék területi szempontból is egyenletes teljesítményûnek
bizonyult (HORVÁTH–LUKÁCS 2006).

A „mitõl voltak jobbak az eredmények” kérdésre eltérõ indoklású magyarázatokat olvashatunk.
Voltak, akik a könnyûnek ítélt vizsgát tanulóik oldaláról közelítették meg, azaz hangsúlyozták, hogy
az õ iskolájuk vizsgázói számára könnyedén teljesíthetõk voltak az írásbeli és a szóbeli feladatok
egyaránt. Ezekben az iskolákban a vizsga motivációs erejének csökkenésétõl tartanak az igazgatók:
„A mi gyerekeinknek – úgy érzem – a középszintû érettségi követelmények alacsonyak. Nyilván a
tanár számára ez egy állandó dilemma, hogy szeretne a gyerekekbõl minél többet kihozni. Nyúzza,
nyúzza a gyerekeket, azért ezek között is van, aki csak kettest teljesít matematikából, és utána a
középszintû érettségit megírja négyesre. A következõ évben megint elkezdünk papolni a gyere-
keknek, hogy tanuljál, tanuljál, tanuljál, és kiröhög a gyerek. Egy tizedikes gyerek megírja négyesre
az érettségit.” (Város, gimnázium) „A gyerekek bizonyos fokig élvezik ezeket a feladatokat, nem
lehet azt mondani, hogy elutasítanák. Õk maguk is egyszerûbbnek tartják. A gyerekeinkkel inkább
az volt a probléma, hogy ezeket egy kicsit egyszerûnek érezték.” (Nagyváros, gimnázium)
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A jó eredményekhez egy-egy vezetõ azt is hozzátette, hogy mindezt az állandó külsõ és belsõ
változások mellett érték el: „A tanulóink végül ugyanúgy szerepeltek ezen az érettségin, mint az
elõzõ években. Jó jegyeket is szereztek az érettségin is, és a tanulóink közül kb. ugyanannyit vet-
tek fel a felsõoktatásba, mint az elõzõ években. Ezen követelmények között is megállta az iskola a
helyét, az nem lenne szerencsés, ha állandóan változtatnánk. Azt meg kell még mondanom, hogy
az óraszámokban olyan változások voltak itt a négy év alatt, hogy a tavalyi évben a 4. évfolyamot
háromféle óraszámban tanítottuk. Ez elfogadhatatlan, mind a tankönyvek, mind a tantárgyi elõírá-
sok terén valami nyugalmat szeretnénk, beleértve az érettségit is. Akkor biztonságosan lehetne fel-
készülni, és sem a szülõ, sem a gyerek, sem a pedagógus nem ideges.” (Nagyváros, gimnázium)

Többen azt is megjegyezték, bár csak a leírás szintjén, a mélyebb magyarázatot mellõzve, hogy
az év végi jegyeknél sokkal jobbak lettek a vizsga érdemjegyei: „Hogy olyan nagy eltérés lenne a
korábbi eredményekhez képest, azt nem gondolnám. Az, hogy jobbak lettek, annak örülünk. Tavaly
majdnem minden tantárgynál osztályszinten az érettségi jegyeik magasabbak voltak, mint az év végi
jegyeik.” (Kisváros, gimnázium és szakközépiskola) „Nem is volt bukás. Talán az elsõ évünk volt,
hogy nem volt bukás. Statisztikailag tökéletesen javítottunk. Volt olyan, hogy az osztályok érettsé-
gi átlageredményei meg az év végi jegyei között egy egész jegy különbség volt. Volt olyan is, aki
kettest kapott év végén, és ötösre érettségizett.” (Kisváros, gimnázium és szakközépiskola) „Tavaly
majdnem minden tantárgyban és a gyerekeknél is, de inkább az osztály szintjén az érettségi jegyek
magasabbak voltak, mint az év végi jegyek.” (Kisváros, gimnázium és szakközépiskola) „Nekünk
végül is ez egy nagy fellélegzés volt, mert az új megmérettetési rendszerben nagyon jó eredmé-
nyeink születtek. Az eredmények két-három tizeddel jobbak lettek, mint az osztályok év végi átla-
gai. Az iskola eredményessége nagyon szép volt. Emelt szinten egy hármas vizsga volt, két négyes,
és az összes többi ötös volt. Tavaly azok választották az emelt szintet, akik az osztályokban él-
tanulók voltak, általában versenyeredményeik is voltak. Náluk ez nagyon szépen bejött, és nagyon
magas százalékokat is értek el.” (Város, gimnázium)

A vizsgaeredmények pozitív irányú változását sokan azzal magyarázták, hogy alacsony volt a
vizsga szabályzatában rögzített, vizsgarészenként 10%-os bukáshatár. Egyesek az írásbeli feladat-
sorok jellegében vélték megtalálni az indokokat: „A kettest majdhogynem találomra is el lehet érni,
teszt jellegû kérdések vannak, ezen túl lehet jutni az írásbelin, ha ott megvan a 10%, akkor a szó-
belin már lehet, hogy megvan az érettségi. Viszonylag könnyen megy. A magyarnál láttam tavaly,
hogy talán ebben a tárgyban jött össze a legnehezebben. Ha jól emlékszem, ott volt olyan, hogy nem
jött össze a 10% az írásbelin. Pont a rossz helyesírás miatt, ez az iskola elsõsorban szakmunkás-
iskola, ahol elsõsorban nem a magyar és a helyesírás az erõssége a tanulóknak. Nagyon sokan ezt
a mínusz 15 pontot megszerezték. (A helyesírási hibák miatt maximum 15 pontot lehet elveszíteni
a magyar nyelv és irodalom írásbeli teljesítményébõl.). Ugyanígy biológiából, a kolléganõvel beszél-
gettem, majdhogynem le lehetett érettségizni úgy, hogy itt nem tanult biológiát, hanem csak figyel
a külvilágra. De csak kettesre, ahhoz, hogy jó jegyet szerezzen, bizony kell tudni.” (Kisváros, szak-
középiskola) „A tavalyi érettségin egyrészt bukás nem volt, másrészt az érettségi eredmények
legalább egy fél jeggyel jobbak voltak, mint az év végi eredmények. Ez azt mutatja, hogy viszony-
lag könnyûek voltak az írásbeli részek. A várakozásokhoz képest jobb volt a jegyek átlaga, de a
felsõoktatásba való bejutásban visszaesés volt.” (Kisváros, gimnázium)

Mások saját belsõ követelményeikhez, a tantervi minimumhoz képest tartják alacsonynak a
10%-os mércét: „Ha az ember maga feleltet vagy íratja az írásbelit, akkor nem 20%-tól adja a ket-
test, hanem magasabban. Én azt gondolnám, hogy egy kicsit magasabban kellene megszabni a
bukás határát, mert bekerül a diák az egyetemre vagy fõiskolára, és ott aztán 50 vagy 60% a határ.
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Ha nem tud annyit, akkor nincs eredménye, én ezért egy kicsit emelnék rajta.” (Kisváros, gimná-
zium és szakközépiskola)

Speciális problémaként merült fel a közgazdasági tantárgy értékelése az OKJ követelményei sze-
rint az érettségin, majd a szakmaszerzésben: „Ha minket kérdez közgazdászokat, ahol a kettes
határa az OKJ-vizsgán 60%, akkor mi azt mondjuk, hogy ez nagyon alacsony, és nem igaz, hogy
ezt valaki nem tudja teljesíteni. Tavaly nekünk szerencsénk volt, de ebben benne volt az is, hogy
matematikából kérhette az év végi jegyét.” (Kisváros, szakközépiskola) Furcsa ellentmondást is felfe-
dezhetünk a véleményben, ugyanis a közgazdászszakmai nézõpont szerint alacsony a 10%, de a
matematika írásbeli vizsgán viszont éppen megfelelõ, mert ha ennél magasabb lenne, feltehetõen
sokan ezt a szintet sem érték volna el az adott iskolában.

A 2005-ös érettségin a bukások arányát két kötelezõ vizsgatárgy követelményeinek változása is
csökkentette: „Eddig a történelem volt a legnagyobb buktató tantárgy a megyében, többen buktak
történelembõl, mint a többi tárgyból összesen. Most pedig nem voltak történelembõl bukások.”
(Nagyváros, gimnázium) „Annyiban történt változás, hogy javultak az eredmények, például történe-
lembõl négyesnél rosszabb eredmények nem voltak az iskolában. Ilyen még soha nem volt, mert
amíg egyetlen egy feleleten múlik az érettségi, addig nem könnyû azt négyes-ötösre teljesíteni. Mivel
négyesnél rosszabb írásbelit nem produkált egyáltalán senki, ezek után a szóbelik is olyanok voltak,
hogy négyesnél rosszabb nem lett. Én úgy érzem, hogy a gyerekeknek bizonyos fokig könnyebb ez
az érettségi, mint az elõtte lévõ. Alapvetõen könnyebb a történelem írásbeli bevezetése miatt, az
egyszerûbb és gyengébb iskoláknak különösen, tehát ahol alapvetõen nem ennyire motivált gye-
rekek járnak. Nekik is egyszerûbb, mert van egy írásbeli lehetõségük, amit, ha megírnak kettesre,
hármasra, már nehezen tudnak megbukni.” (Nagyváros, gimnázium) A matematika is híresen ala-
csony eredményû vizsgatárgy volt a korábbi érettségiken. A helyzet azonban zömében jelentõsen
változott. „Például matematikánál talán nem is volt kettes, de ha volt, akkor iskolai szinten, közép-
szinten talán két darab kettes produktum volt. Az összes többi jobb, hármas, négyes, ötös domi-
nált. Tehát nagyon nagyot javítottak. Az idei évre ennek van egy negatív visszahatása, mert a tanulók-
ban kialakult egy olyan érzés, hogy úgyis eredményesen le fognak vizsgázni, és valószínû ez így is
lesz.” (Város, gimnázium) Alig van utalás az elõbb idézett véleményben vázolttól eltérõ helyzetre:
„A kollégáim voltak olyan érettségin, ahol a matematikaátlag középszinten 2,1 volt. Tehát nem mond-
ható az, hogy alacsony a követelményszint. Nem lehet ennél többet követelni, mert abban a szent-
séges pillanatban lényegesen magasabb lesz a bukás. És ha valaki megcsinálja a 100 pontos teszt-
bõl a 20 pontot, 20%-os tudása van, akkor talán megérdemli a kettest.” (Város, gimnázium)

Az eddig mondottakból világossá válik, hogy az érettségi bizonyítvány megszerzése a közép-
szinten vizsgázók zöme számára elérhetõ cél, de a maximális teljesítmény elismeréséért az új vizs-
garendszerben is meg kell dolgozni: „Az látható az új típusú érettséginél, hogy azáltal, hogy egy
kicsit lejjebb ment az alsó határ, ha jó a felkészítés, a gyerekek is tudják, mit hogyan kell megoldani,
hogy a 20% meglegyen. Viszont az látszik, hogy középszinten az ötös megszerzése nehezebb, ott
80%-ot kell elérni, az már nehezebb. Kevesebb az ötös, de a bukások számát tekintve csökkenés
van.” (Város, gimnázium és szakközépiskola) „A jót és a jelest nem volt olyan könnyû elérni. Ahogy
eddig sem, most sem. Az elégségeshez kellett nagyon kevés.” (Nagyváros, gimnázium)

Egy-egy meghökkentõ, de távlatosan annál izgalmasabb felvetés rámutat arra, hogy mást díjaz
az új érettségi, mint a bevett általános tanári rutin. A jó eredményt elérõk között feltûntek tehát
olyan vizsgázók is, akiket nem a szorgalom vezérelte tudásszerzés jellemzett iskolai éveikben. Gya-
nakodhatunk tehát a funkciótlan adatszerû tudás iskolai pozitív fogadtatására, míg ez az új az új
vizsgán nem elég: „A sikeres érettségihez vezetõ módszer és a vizsga maga is gyerekbarát. Ilyen
szempontból azt mondom, hogy jó irány. Humánusabb vizsgáztatási rendszer, mint a régi volt. De
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mit is nevezünk használható tudásnak? Nálunk vannak nagyon szorgalmas, zömében kislányok, akik
megtanulnak mindent, ami kell nekik. Nekik ez a fajta érettségi nem jó. Mert ha sorban kérdezik
tõlük a magyar királyokat, akkor oda-vissza elmondják, de ha valami más szempont szerint kellene
róluk beszélni, akkor már nem tudják ezt a tudásukat használni. Viszont aki link, és nem készül az
órára, de van saját logikája, akkor kevesebb tanulással is hozza azt, amit a szorgalmas.” (Kisváros,
gimnázium és szakközépiskola) „Vannak olyan tantárgyak, ahol nagyon primitívnek tartják a közép-
szintû feladatokat. Megmondom, hogy mi a probléma: van egy jó eszû, de lusta gyerek. Úgy meg-
írja a történelem középszintû érettségit négyesre. És hiába prédikál neki a szaktanár, hogy meg
fogsz bukni, amikor kacagva megírja négyes szintre. Ebben a rendszerben középszinten gyakorlati-
lag nem bukhatnak meg diákok, majdnem. Az a 10% minimum nem kicsi? Én csak úgy hangosan
gondolkodom, valahol sok, valahol kevés.” (Nagyváros, gimnázium)

A felsõoktatási intézményekbe való bekerülés – vagy ahogyan az igazgató mondja –, a beisko-
lázás általában hasonló volt a korábbi évekéhez. „A beiskolázásunk még jobb is lett. Az olyan egye-
di eset persze különösen fáj a tanárnak, ha 134 ponttal nincs bent a gyerek. A felsõfokú nyelvvizs-
ga és a kitûnõ bizonyítvány nem volt elég a slágerszakokra. Nyilván több iskolában is volt hasonló
példa. Ezt nem tudtuk úgy kiszámítani mi sem és a gyerekek sem.” (Nagyváros, gimnázium)
„2005-ben a vártnál nem teljesítettek rosszabbul, még akkor sem, ha a felvettek arányát tekintjük.
Talán azt lehet mondani, hogy néhányan lecsúsztak az elsõ, második helyen megjelölt színvo-
nalasabb helyrõl, és alacsonyabb színvonalúra vagy fizetõs helyekre mentek. Pontosan azért, mert
nem merték vállalni az emelt szintû vizsgát. Az iskolában tavaly az összes jegy átlaga az érettségin
4,5 volt. A korábbi évekkel összehasonlítva, ez lényegesen jobb eredmény.” (Kisváros, gimnázium
és szakközépiskola)

Összegezve, az intézményvezetõk elégedettek az elsõ új vizsga eredményeivel, akár magukról
szólnak, akár a szaktanáraikat idézik: „A tanárok zömében elégedettek az új értékelési rendszerrel.
Elõször is a nyelvtanárok nagyon elégedettek, ez egy új szellemiségû érettségi, különösen a néme-
teseket hadd emeljem ki, mert nálunk lehet DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzu-
gang) vizsgát is letenni, vizsgaközpont is vagyunk. Ennek a szellemisége régen bejött ide. Annyira
már nem volt új, nagyon üdvözölték a nyelvtanárok. A legtöbb tantárgy esetében az tapasztalható,
hogy a tanárok megbarátkoztak vele, egyetértenek.” (Nagyváros, gimnázium)

De lehet, hogy üröm is vegyül az örömbe? „Szóval túlságosan jók ezek az eredmények. Öröm-
teli, de azért tudjuk, mi van mögötte. Nem biztos, hogy azt a mögöttes tartalmat (ti. tényleges tu-
dástartalmat – a szerk.) fedik le ezek a jegyek, ezek a százalékok. Egy kicsit nem lakkozott, nem
kozmetikázott, hanem könnyített értékelési móddal állunk szemben.” (Város, gimnázium) A jó sta-
tisztikai mutatók és az elismerõ tanári, iskolavezetõi megállapítások mellett ilyen kesernyés véle-
mények is elhangzottak. Az idézett megszólaló nyilván nem a statisztikai adatok hitelességét vonja
kétségbe, hanem más felfogása van a tudásról, azaz alacsonynak tartja a követelmények szintjét.
Ezért fájlalja a könnyített értékelési módot, amely szerinte így nem jut el a tényleges tudástartalmak
vizsgálatához.

Iskolai tanácsok: motiválás az emelt szintre 2006-ban

2005-höz képest a 2006-os tavaszi vizsgaidõszakban jóval többen tettek emelt szintû vizsgát.
E tényt akkoriban többen is értelmezték. Az egyik magyarázat szerint a tanárok, diákok, szülõk igen
gyorsan rájöttek, hogy teljesíthetõ az emelt szint, nem érdemes ennyire tartani tõle. Tény az, hogy
az emelt szint szempontjából kockázatkerülõ magatartásnak nevezett 2005-ös helyzet 2006-ra
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megváltozott. Az interjúk, mint már említettük, 2006 tavaszán készültek, a második új vizsga elõt-
ti idõszakban. Az iskolavezetõknek, ahogy erre szinte mindenki hivatkozott, már volt tapasztalatuk
az emelt szint szerepérõl, elõnyeirõl elsõsorban a 2005-ös felsõoktatási felvételi vizsgák kapcsán:
„A felvételik tapasztalata, ami mindenféle papírformát és elképzelést felborított. Nagyon sokan na-
gyon kellemetlen helyzetbe kerültek. A korábbi évek tapasztalatai egyáltalán nem mûködtek.
A pluszpontok miatt teljesen felborult mindenféle pontszámítás.” (Nagyváros, gimnázium) Elég vi-
lágosan össze is foglalja az idézett vélemény a 2005-ös felismeréseket: „Annak, aki jobb iskolába
akar bekerülni, emelt szintû vizsgát kell tennie a többletpontok miatt. Azt mondjuk, hogy akinek
olyan céljai vannak, hogy egy frekventáltabb felsõoktatási intézménybe akar bekerülni, annak be kell
vállalnia az emelt szintû vizsgát. Ezt megértik a gyerekek és a szülõk is. Igazából a szülõk számára
is tavaly lett világos, hogy mit jelent az emelt szint, mert nem került be a gyermeke a megfelelõ
helyre. Kiszámolta utólag, hogy ha emelt szinten vizsgázott volna, akkor bekerült volna. Ezért mon-
dom, hogy tavaly nem volt egyértelmû a tájékoztatás, nem nagyon tudták a szülõk ezt még felmérni,
hol lesz a ponthatár. Nem volt tapasztalat, az elõzõ évekhez nyilván nem lehetett viszonyítani.”
(Város, gimnázium és szakközépiskola)

Csak egy-egy intézmény volt, amely az idézett véleményhez hasonlóan már 2005-ben is az
emelt szint választására késztette vizsgázóit: „Megmondom õszintén, hogy én már 2005-ben elég
komolyan megpróbáltam befolyásolni a gyerekeket, hogy bátrak legyenek, és merjék vállalni az
emelt szintet, mert ez nekik jó. Az ideiek már látták, hogy érdemes megpróbálni a magasabb szin-
tet. Most 17 pluszpontos gyerekeink vannak átlagban, kb. húszan vannak 20 pontosak, tehát két
felsõfokú nyelvvizsgájuk van, hetven-nyolcvan gyereknek van 17 pontja, és talán öt olyan gyerek
van, akinek csak 7 pontja van! Az összes többinek 14 pontja van, tehát két középfokú nyelvvizs-
gája. Ugye, ezek az utolsó elõtti osztályok, akik a nyelvi pontszámokat fogják vinni, vagy számíthat-
nak rá, mert utána átalakul ez, legalábbis a jelenlegi rendszer értelmében. Mivel itt nálunk minden-
ki nyelvet tanul, ez volt az a plusz, amit az iskola nyújtott. Ez az iskola specialitása. Tavaly ez egy
picit csökkentette az emelt szintet választók számát. Idén éppen emiatt, hogy látták, hogy magasak
az elvárt pontok, õk is bele fognak húzni.” (Nagyváros, gimnázium)

A 2006-os magatartást jellemzõ vélemények kulcsmotívuma, hogy a jövendõ vizsgázóknak
„mertük tanácsolni” az emelt szintet. E tanácsokban egyúttal az is elhangzott, hogy a döntés kocká-
zatát nekik kell vállalniuk. A felidézett jelenetekben figyelemre méltó az igazgatói magatartások
nagyfokú hasonlósága. Némi eltérést fedezhetünk fel abban, hogy egy-egy iskola felsõoktatási intéz-
ménybõl is meghív valakit a szülõknek és diákoknak tartott tájékoztatóra. „Elsõ nekifutásból, 2005-
ben viszonylag kevesen választották az emelt szintû érettségi vizsgát, nyilván azért, mert a felsõ-
oktatás nem kérte, nem igényelte, azt mondta, hogy anélkül is be lehet jutni. Másrészt meg nem
volt információnk a nehézségi fokáról. A gyerekek egy kicsit úgy kalkuláltak, és szerintem az iskolák
is egy kicsit, hogy egy középszinten szerzett nagyon jó érdemjeggyel könnyen bejuthatnak az egye-
temekre. Ez nem jött be, egyrészt tudjuk a korábban végzettek pontszámítási rendszere miatt, más-
részt úgy tûnik, hogy viszonylag könnyûek voltak az emelt szintû írásbelik és a szóbeli rész is, ezért
könnyen szereztek 7 pontot, ezért elõnyt élveztek. Mikor ezt felismerték, már az idei évben nagyon
sokan jelentkeztek, másrészt a nyelvvizsga-bizonyítvány alapján nagyon sok gyereknek van plusz-
pontja. Nálunk éppen a nyelvi képzés, a két tannyelvû képzés alapján nagyon sokan tettek õsszel
elõrehozott érettségi vizsgát. Osztályok, nyelvi csoportok ürültek ki.” (Nagyváros, gimnázium)

„Az elvekkel tisztában voltunk, a tanulókat az elvekrõl tájékoztattuk, a pontszámokat kiadtuk.
Számolgattuk, hogy mikor jár jobban: ha emelt szintût tesz, és ilyen pontszámot kap. A tanulók,
tanárok ezzel tisztában voltak. Egy probléma volt, hogy késõn jelentek meg azok a feladatsorok,
amelyekkel lehetett volna készülni az új típusú érettségire. Nem tudtuk, milyen színvonalú lesz a
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vizsga. Igazán nem tudtunk tanácsot adni a gyerekeknek, hogy jobb lenne, ha emelt szintût tennél,
mert te biztosan megállod a helyed. Tehát nem tudtuk, hogy akik a határ környékén vannak, jól jár-
nak-e vagy rosszabbul. Utólag láttuk, hogy jobban jártak, akik emelt szinten vizsgáztak. 2006-ban
már mertük tanácsolni, hogy válasszák az emelt szintet – a jelentkezõk számából látszik, hogy mer-
tük tanácsolni –, de elmondtuk, hogy nem biztos, hogy ez kedvezõen fog alakulni. Végül is a tanu-
lónak és a szülõnek kell dönteniük, hogy felvállalják-e ezt a kockázatot. Elmondtuk, hogy hasonló
tudású gyerekek az elõzõ években a felvételin ilyen teljesítményt szoktak produkálni, és valószínû-
leg erre te is képes vagy, és azután a tanuló döntött. Rábeszélni nem mertük õket, de a feltételeket
elmondtuk. Nálunk az idei évben is ugyanennyi a jelentkezõ emelt szintre. Tavaly kiszámoltam,
hogy a tanulóink emelt szintre átlagban 17,6 pluszpontot vittek. 24-et lehet maximálisan szerezni,
21 pont az már nagyon jó, az 3,7, és a legtöbb tanulónak ez van. És most is van olyan, akinek pél-
dául két nyelvvizsgája van. Körülbelül átlagban másfél nyelvvizsgája lesz minden gyereknek a tanév
végére. Akinek két nyelvvizsgája van, az egy tárgyból legalább elmegy emelt szintre. Nem tudok
olyan tanulóról, aki nem visz pluszpontot.” (Nagyváros, gimnázium)

„Tavaly, 2005-ben az emelt szintet nem nagyon javasolták a kollégák, ez a jelentkezésekbõl is
mutatkozik. Nem nagyon javasolták, hogy emelt szintre jelentkezzenek, hiszen nem volt követel-
mény a felsõoktatásba való bejutáshoz. Nyilván a tavalyi, 2005. nyári tapasztalatok megmutatták,
hogy azok, akik jobb helyekre akarnak menni, azoknak emelt szintû kell. Annyi változás volt, hogy
elmondtuk az elsõ szülõi értekezleten, vegyék figyelembe a tapasztalatokat, és jelentkezzenek bát-
ran, mert – matematikából például – nem volt nagyon nehéz az emelt szintû. Nem volt kirívóan
nehéz, inkább a középszintû volt könnyebb a vártnál.” (Nagyváros, szakközépiskola)

„A tájékoztatáskor idén, azaz 2006-ban mi is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy felhívjuk a
figyelmet az emelt szint fontosságára. Többször is elmondtuk azt a példát, hogy volt olyan hely,
ahová 140 ponttal sem lehetett bekerülni. Aki ilyen helyre akar menni, muszáj, hogy nyelvvizsgá-
val rendelkezzen, muszáj, hogy emelt szintû érettségit tegyen, mert különben nem fogják felvenni.
Ennek az lett az eredménye, hogy idén kétszer annyian fognak emelt szinten vizsgázni. Úgy 130
körül, aki ténylegesen emelt szinten fog vizsgázni. Tavaly, 2005-ben még megoszlott a tantestület.
Volt, aki merte bátorítani a gyerekeket, volt, aki nem, és volt, aki nem adott tanácsot. Most már
afelé hajlunk, hogy bátorítjuk õket.” (Nagyváros, gimnázium)

„Általában szeptember végére, október elejére össze szoktam hívni a 12.-es végzõs diákokat és
a szülõket együtt, egy közös, nagy értekezletre. Ahol mindazt az információt, amit az ember addig
összegyûjtött az újfajta érettségivel kapcsolatosan, egy szép kis kivetítõvel megkapja. Összevetheti
az emelt és a középszinten megszerezhetõ pontokat. Itt kérdezhetnek bármikor bármit. A tájékoz-
tatás érdekében én még meg szoktam hívni egyes felsõfokú intézmények diákjait, tanárait is, de
mindig megkérem õket, hogy kimondottan a felvételirõl beszéljenek, ne magáról az iskoláról, mert
azt a tájékoztatóból is ki lehet olvasni. Arról beszéljenek, mennyire kell az emelt szint. Kis létszámú
iskola vagyunk, elég családias jellegû. Ha a gyerekeknek bármilyen gondjuk van, akkor azért megke-
resnek minket, tudják, hogy hozzánk fordulhatnak. Most már vagyunk olyan rutinosak, hogy másik
iskolát, OKÉV-et, minisztériumot, bárkit meg tudunk keresni. Van egy-két speciális esetünk, mert
van diszlexiás gyerekünk, és van gyengénlátó diákunk, aki egészen speciális eset lesz itt az érettsé-
gin. Nagyon részletesen le kellett írnunk, hogy milyen feladatlapot küldjenek (sorköz, betûméret).”
(Kisváros, gimnázium és szakközépiskola)

A 2006-os (mérsékelt) fordulatot jelzi az alábbi vélemény is, amely az emelt szintre történõ
felkészítés többnyire jellemzõ iskolai gyakorlata mellett visszautal az igazgatók dilemmáira is.
„A tavalyi (2005-ben) évben mondhatom, hogy jellemzõ volt, hogy a tanulók nem azon a szinten
érettségiztek, amin a felkészítést lefolytatták. Ha a matekot vesszük, nekem volt egy emelt szintû
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csoportom húsz fõvel, és abból négyen választották az emelt szintû matematikát. Megmondom
õszintén, hogy én is a semlegesek táborába tartoztam, nem mondtam sem igent, sem nemet. Rájuk
bíztam a döntést. Most már javasolnám az emeltet, a mai ismeretekkel. De akkor még nem tudtuk,
hogyan lesz. Magyarból és történelembõl is nagyon sok olyan tanuló volt, aki emelt szinten készült
fel, és nem merte vállalni. Most már inkább fordul a trend. Ebben az évben már többen választják
az emelt szintet. Azért fordítva ez nem nagyon fordul elõ, vagyis aki középszinten készül, az nem
érettségizik emelt szinten.” (Nagyváros, gimnázium)

„Most mindenkiben van egy kis bizonytalanság, mert mondjuk meg õszintén, a tavalyi (2005)
érettségi nem volt nehéz. Most az idei évben mennyivel lesz nehezebb? Tavaly nem volt elég infor-
máció, vagy félreinformálás volt, hogy tegyen-e a gyerek emelt szintû vizsgát. A fõiskolák, egyete-
mek azt mondták, õk nem kérnek, kettõ kivételével. Ezután a szülõk is, gyerekek is, mi is elkezd-
tünk számolni, hogy megéri-e, meg tudja-e oldani, és hát a többség a középszintet választotta. Ott
elér mondjuk 80%-ot, emelt szinten nem érné el ezt, de a pontszám számít, még a plusz 7 pontok-
kal. Zömében pedagógiai jellegû fõiskolákra mennek tõlünk a gyerekek. Oda nem nagyon szük-
ségesek a pluszpontok. Akik a közgazdasági felé mentek a közgazdasági osztályból, nekik már kel-
lett volna. Próbáltuk, de a közgazdasági tantárgynál is felmerült, hogy milyen lesz. Meg merje-e
csinálni? Új volt, ezért inkább egy biztosabb középszintet választott. Azt már magánemberként
jegyzem meg, hogy az én gyerekem tavaly érettségizett, úgyhogy szülõként is dilemmám volt, men-
jen, ne menjen, tegyen emelt szintet, ne tegyen. Aztán végül is kettõbõl emelt szinten vizsgázott,
történelembõl és matematikából, és nem bántuk meg, mert nagyon jól sikerült neki. A mi diákjaink
többsége azonban nem eminens tanuló. De ennek ellenére a továbbtanulási arányunk jó, a diák-
jaink kb. 70%-át felveszik. Nem az orvosira vagy jogra mennek zömével, hanem informatikára,
mérnöki képzésre, nagyon sokan mennek pedagógiai jellegû fõiskolára, legyen ez Sopron, Gyõr
vagy Szombathely környéke. És jó páran itt maradnak ötödéves képzésre, és akkor van egy évük
eldönteni, hogy mit akarnak, vagy – most már példa is van rá – újra érettségiznek, vagy szintemelõ
érettségit tesznek. Vagy egy nyelvvizsgát letesz közben, az is pluszpontot jelent.” (Kisváros, gimná-
zium és szakközépiskola)

Az e témát záró idézett vélemény már túlmutat a szintválasztással összefüggõ kérdéseken.
A jövendõ vizsgázókat ugyanis egy idõ után már nem feltétlenül a középszint és az emelt szint kö-
zötti döntés foglalkoztatja, hanem a ’mi lesz tovább’ kérdése. Valóban, már a közeljövõben (vagy
a jelenben is?) a felsõoktatásban való egyszerû bent maradáson kívül a sikeres helytállás, a felsõok-
tatási tanulmányok megnyugtató folytatása a tét. Feltehetõ, hogy lesznek, akik számára ott, a fel-
sõoktatás elsõ évében már kiderül, a középszintû követelmények szerint tett vizsga és a mögötte
álló tudás nem elegendõ a sikerhez, pedig maguk a szakirányválasztások tudatosnak tûnnek. A fel-
sõoktatási hallgatók 38,3%-a a középiskola 3–4. évében, 22,7%-uk közvetlenül a jelentkezés elõtt,
16,3%-uk a középiskola elsõ két évében döntötte el, hogy abban a szakirányban tanul tovább,
amelyre felvételt nyert. A középiskola elõtti döntések is motiválják a jelentkezést, 12,5% már álta-
lános iskolás korában kiválasztotta a szakirányt, sõt, 5,5%-ának a felvétellel gyerekkori álma való-
sult meg. Kényszerbõl csak 1,6% választott (GÁBOR–SZEMERSZKI–TOMASZ 2006).

A felsõoktatás átalakuló belsõ világáról a középiskolai igazgatók még valóban nem rendelkeznek
elég információival. „Az alapképzések után még nem tudjuk, hogyan folytatódik a felsõoktatás. Az,
aki most bejutott, még nem tudja, hogyan fog végezni. Még nem tudja, tényleg azt akarta-e, vagy
kénytelen lesz váltani.” (Nagyváros, gimnázium) Az idézett álláspont egyúttal arra, a fiatalok köré-
ben elõforduló jelenségre is utal, hogy a megjelölt felsõoktatási intézmények egyikébe kerülve esetleg
elbizonytalanodnak a saját választásukban is, annak ellenére, hogy a jelentkezéskor határozottan
döntöttek. De ez már a fiatal felnõttek világa, amelyben számukra már véget ért a középiskola.
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AA  vviizzssggáázzttaattóó  iinnttéézzmméénnyyeekk  ––  kköözzééppiisskkoolláákk  aa  hheellyyii  ttáárrssaaddaalloommbbaann

„Nincs egy hónapja, hogy kint jártam Finnországban. Akik a PISA-mérésben az egekbe jutottak, mi
pedig ott voltunk lenn, és beszélgettünk kollégákkal. A kiutazásunk célja a matematika-tehetség-
gondozással kapcsolatos volt. Gyerekek is jöttek ki, versenyeztek odakint, az utolsó évesek meg-
írták a finn érettségit, ami éppen ott zajlott náluk. A finn kollégák pedig elmondták, hogy nehéz
lesz nekünk a matematika-tehetséggondozásról beszélgetni, mert õnáluk ilyen, hogy tehetséggon-
dozás, nincs. Messze nem olyan elégedettek a rendszerükkel, mint amit ez a felmérés mutatott.
Persze ez nem jelenti azt, hogy a miénk jó, csak arra szeretnék rávilágítani, hogy azt mondták: õk
azért produkáltak ennyire jó eredményt, mert náluk nincs olyan, hogy egy gyerek lemarad. Abban
az értelemben, hogy a tanártovábbképzés csak a felzárkóztatásról szól. Náluk minden pénz arra
megy, hogy felzárkóztassanak, van olyan iskola – voltunk általános iskolában is, illetve õk felsõ
tagozatnak hívják –, ahol két-három pedagógiai asszisztens dolgozik, akinek az a feladata, hogy ha
valamelyik tanár jelzi, hogy egy tanuló lemaradt, akár órára beül a gyerek mellé és foglalkozik vele.
Náluk iszonyatos pénz, tanári energia, személyzet megy az alsó szintek felhozására, és azt mond-
ják, hogy a tehetséges meg törjön ki, ahogy akar. Nálunk ez a legnagyobb gond, hogy iszonyatosan
nagy a szórás. Ez már elkezdõdik az alsó tagozatban. Ha valaki már ott lemarad, akkor az egész
iskolarendszerre nézve majdhogynem elvágta magát. Õ már soha nem tud ott elõrejönni, holott
nagyon sokáig nem szabadna lemaradni. Hogy a finnek mégsem elégedettek önmagukkal? Azért,
mert õk meg hiányolják a másik oldalt. Ha van egy tehetséges gyerek, akkor se pénz, se óraszám,
se energia, se semmi, hogy vele foglalkozzanak. Akkor õ legyen el magával. A felsõoktatásra marad
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a tehetségek kiemelkedése. Az, hogy nincs versenyeztetés, az egy dolog, de õk meg ezt hiányolják.
Egészében az igazság az, hogy nagyon más a finn gimnázium, mint a miénk. Az a tíz gyerek, aki
kint volt – nyilván az alatt a három nap alatt, amit ott az iskolában töltöttünk – elsõsorban a formai
és miegyéb dolgokat ragadták meg. Tananyagban nem tûnt nekik túl erõsnek a dolog. Valószínûleg
arról van szó, hogy nem nagyon jók, hanem mindenki eléri a közepesen jó szintet. Nálunk meg
nagyon sok a lemaradó.” (Nagyváros, gimnázium)

*

„Én a német modell híve vagyok. Alaposan nem ismerem, de van testvérkapcsolatunk, sok tanárral
vagyunk kapcsolatban, így betekintést nyerünk az ottani képzési és oktatási rendszerbe is. Ami
nekem nagyon szimpatikus, ha valaki tanár szeretne lenni, elvégzi az adott egyetemet, fõiskolát.
Nem kap rögtön diplomát, hanem van két év, amit úgy hívnak »Referendarzeit«, amikor is egy adott
iskolában tanít, van egy módszertani szakvezetõje, mentora, aki figyeli az õ oktatását, módszertani-
lag segíti, bizonyos idõközönként értékeli, és ha megfelel a gyakorlati oktatás során, akkor kap csak
diplomát.” (Nagyváros, gimnázium)

*

„Ha nem járnának be más településrõl a diákok, elfogynának az iskolák. Gyakorlatilag akkor sok
iskola, középiskola is veszélybe kerülne. Tessék arra gondolni, hogy akkor mennyi pedagógusállás
szûnne meg. Akkor nem tudná a saját városába tartozó gyerekeket sem ellátni. Azt hozzá kell ten-
nem, hogy Miskolc egy oktatási központ, az egyetemmel együtt 50 000 hallgató jár nap mint nap
iskolába. Miskolc város mindig is hiú volt az oktatására, még akkor is, amikor voltak szûkítések.
Eredményes iskolái vannak. Akár kezdhetem magunkkal is, de bármelyik iskolát, bármelyik csak
gimnáziumot megnézem, mindegyiknek megvan a maga profilja, és ezek eredményes iskolák. Úgy
gondolom, Miskolc kezd abból az ördögi körbõl kilépni, hogy »acélváros«, sajnos még kevesen tud-
nak arról, hogy komoly kulturális kiugrás számára az Operafesztivál. Oktatásban, kutatásban szer-
intem Miskolc élen jár országos szinten, ezért a középiskoláit mindenképpen próbálta megõrizni.
Nagy értéket képviselnek, nem éri meg leépíteni. Mindegyiknek megvan a maga értéke, ha most
elkezdené leépíteni, akkor a gazdaságossági szemlélet a minõség rovására menne. Szerintem az
iskola költségvetésében lassan közelítünk a félmilliárd forinthoz. Még nincs annyi, de közel annyi.
Van levelezõ oktatás is délután, és van száz dolgozó. Egy évfolyamon öt osztály van, és van hatosz-
tályos képzés, ötosztályos, és a többi négyosztályos képzés. Gondoljon bele, hogy mennyi csoport-
bontás van! Nyelvi csoportbontás. Egy héten több mint ezerkétszáz óra van. Ez hatvan tanári állás-
nak felel meg, ha húsz óra a kötelezõ.” (Nagyváros, gimnázium)

*

„A gimnázium 1952 óta mûködik, akkor alapították, tehát nemrég volt ötvenéves. Egy vidéki kis-
városi gimnázium, kimondottan gimnáziumi profillal. Egy óriási elõnye van, mondom én hazabe-
szélve esetleg, hogy kis létszámú 280-300 fõs, két osztály van összesen, egy hatosztályos, hat év-
folyamú, meg egy négy. Illetve kapcsolódóan egy kis tantestület, 21-22-en vagyunk csak, és ilyen
szempontból tekintettel arra is, hogy elsõsorban helybéliek, tehát földváriak és a közeli kisebb
településekrõl járnak diákok. Az elmúlt ötven év alatt már hagyományos, tehát egy kicsit családias
is lett amiatt, hogy a hajdan itt tanulók gyerekei, unokái járnak ide, sõt már az õ unokáik is megje-
lentek. Az iskola épülete azelõtt ferences kolostor volt, egészen 1943-ig, ez a háború alatt szûnt
meg, illetve kerültek el az utolsó szerzetesek innen. Utána egy-két évig különbözõ célokra
használták, még hadikórház is volt, sõt más is volt itt a háború utáni idõszakban. Volt laktanya is
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átmenetileg, és 1952-tõl gimnázium. 98-ban bõvítettük az épületet egy új szárnnyal vagy résszel,
három tanterem, tornaterem, számítástechnika-terem, mert a hatosztályos képzésbe az addigi
nyolc osztályból tízre nõtt az osztályok száma, és ehhez már kevés volt a tanterem. Így éppen most
a tíz osztállyal megfelelõen tudunk mûködni.” (Város, gimnázium)

*

„Önkormányzati intézmény vagyunk. Az intézmény 1947 óta mûködik. Valamikor valóban voltak
szakközépiskolai osztályok, de aztán kiderült, hogy ez a forma számunkra nem megfelelõ. Az utol-
só nagy nyitás 1982-ben történt, ami azt jelenti, hogy nyolcosztályos képzést indítottunk el. A mi
térségünk Tolna megye északnyugati részén helyezkedik el, egy viszonylag elmaradott régióban.
A régi járáshoz tartozik közel harminc település, és mi ennek a viszonylag nagy területnek vagyunk
az egyik középiskolája. Ilyen módon adódik az, hogy nemcsak városunkból járnak hozzánk, hanem
inkább vidékrõl. Nem tudom, hogy másutt mennyire divat, de tõlünk elviszik a gyerekeket, tehát a
mi városunkból más városokba, de hozzánk meg vidékrõl jönnek a gyerekek. A városnak most har-
minc-negyven ember híján tízezer lakosa van. Igazából az iskola ennek a kistérségnek egy szellemi
központja, de itt mi nem kistérségi társulási iskolaként mûködünk, hanem mint ennek a területnek,
a földrajzi értelembe vett kisrégiónak a szellemi központja. A saját gyerekeiket a város vezetõi elsõ-
sorban nem hozzánk, hanem vidéki iskolákba adják. Gondolom, nem tartják a pedagógiai munkán-
kat vagy a tanítás színvonalát olyannak, ami megfelelõ lenne az õ számukra. De azért ehhez hadd
tegyek hozzá valamit. Az elmúlt évben, a 2004/2005-ös tanévben a hozzáadott pedagógiai érték
alapján a mi iskolánk országos 5. helyezést ért el, és a megyében pedig a legjobb volt. Ez egy fel-
mérés volt, ami azt jelentette, hogy öt éven keresztül nekünk kellett az idejáró gyerekek tanulmányi
eredményét, a szülõk iskolai végzettségét, továbbtanulásuk alakulását mérni. Öt év adatait összesí-
tették, és ezeket meg egyéb más kritériumokat is figyelembe véve született meg abban az évben
elõször a különbözõ szempontok alapján megosztott lista, és a hozzáadott pedagógiai érték miatt
kerültünk ilyen jó helyre. A tantestületben azért van jó pár olyan kolléga, aki már több külföldi
iskolát meglátogatott különbözõ programoknak köszönhetõen, sok ismeretségünk van külföldi isko-
lában, és ismerjük azt, látjuk azt, hogy körülbelül mi a nívó. Ahhoz képest a mi követelmény-
rendszerünk jóval magasabb volt. Németországgal volt például kapcsolatunk, ott van a testvérváro-
sunk, testvériskolája is van a városnak, ott több kollégám volt már kint. Éppen holnap jön onnan
egy iskolaigazgatói küldöttség. Tavaly és idén is voltak kollégák Londonban, akik középiskolákban
jártak, látták, megtapasztalták, hogy ott milyen a vizsgáztatási rendszer. Aztán voltak vendégtaná-
rok, akik szintén errõl meséltek. Azzal tisztában voltunk, hogy a magyar vizsgáztatás színvonala-
sabbnak mondható, mint a külföldi. Azt is látjuk, hogy abba az irányba tendálunk. Valószínû, hogy
miután az Európai Uniónak tagjai vagyunk, ez egyfajta, abba az irányba való elmozdulást és nem
szigorodást kell hogy eredményezzen.” (Kisváros, gimnázium)

*

„Jelen pillanatban minden évfolyamon általános gimnáziumi képzés, tehát négy évfolyamos folyik.
Emelt szintû képzés, tehát angol és német, emelt informatika, illetve hatosztályos gimnáziumi cso-
portunk van. Ebbõl egy-egy osztályunk van minden évfolyamon. Ez abból adódik, hogy ennél több
tanuló – harminc-harmincöt – nem is jönne össze, mivel ez nem nagy város. Ez így egészséges,
mondanám, mert harminc fölött már nem igazán jó a hatékonyság. Sajnos a közoktatási törvény lét-
számhatárához igazodik a fenntartó elvárása, tehát harmincöt fõvel lehet elindítani az osztályokat.
Ez megint problémát okoz a középiskolába érkezõ tanulók felvételével kapcsolatban. Ez egy zûr-
zavaros dolog, jó lenne ezt a felvételit egy kicsit átgondolni. Tudom, hogy az általános iskolás
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gyerekek érdekeit védi, mert onnan indult ki ez az egész, de megnehezíti a dolgunkat. A szülõk felé
és az általános iskolába nem jutnak el információk, vagy csak félinformációk jutnak el. Igazából egy
csomó idõnk elmegy ezzel a felvételi dokumentálással, és végül a beiratkozás napján dõl el, hogy
hány gyerek gondolta komolyan, hogy hozzánk jön. Igazából februártól kérdõjelek sorozata az
egész. Ezek alapján nem tartom jónak ezt a felvételi rendszert. Ami még képzési specialitásunk, a
pszichológia tantárgy, ezt szeretném kiemelni. Az országban egyedül akkreditáltattuk, tantervi
követelmény, ugyanígy akkreditáltattuk a pszichológia érettségi követelményeit. Ezt más iskolák is
átvették tõlünk, három középiskola. A tavalyi évben tõlük jöttek ide érettségizni. Elõtte, mivel ennek
ez a jogi módja, osztályozóvizsgát kellett tenniük, teljesítették a követelményeket, és utána tudtuk
vendégtanulói jogviszonyban érettségi vizsgán értékelni. Mivel átvették tõlünk a tantervet és az
érettségi követelményeket, a jövõ évben már õk is önálló jogkörrel vizsgáztathatnak, de az idei év-
ben még két iskolából jönnek még tanulók pszichológiából érettségizni. A pszichológia mellett még
egy tantárgyat akkreditáltattunk, a szlovák mint idegen nyelvet. Itt a határ mentén a város északi és
déli részbõl áll, és vannak tanulóink odaátról is. A szlovák nyelvet mindig ösztönözni szoktuk, hogy
válasszák és tanulják a tanulók, hogy érettségizzenek belõle, mert ki tudja, hogyan alakul a jövõ, és
szükségük lehet a szlovák nyelvre. Tehát vizsgáztatunk szlovák nyelvbõl is, és örömünkre szolgál
az is, hogy a Selye Egyetem hallgatói is járnak át hozzánk szlovák nyelvbõl érettségi vizsgát tenni,
nyilván a diplomához kell. Ez is az érettségi rendszer egy érdekes színfoltja és egyik pozitívuma is.
Ezen kívül még sajátosságunk az utazás és turizmus tantárgy, ami közismereti tantárgy, 11. és 12.-
ben tanulják a gyerekek és érettségi vizsgát is lehet tenni. Az országban van ötven iskola, amelyek
jogosultak ennek a tanítására, mi is ott vagyunk közöttük sikeresen. Lehet projektmunkát készíteni
nagyon érdekes témában, volt már, hogy külföldön jelent meg gyerekünknek érettségi dolgozata.
Vagy pedig gyakorlati, ott helyben a szóbeli vizsgán. Volt az elmúlt években az érettségire épülõ
felsõfokú szakképzésünk, idegenforgalmi szakmenedzser, a Kodolányi Fõiskola programjának meg-
felelõen dolgoztunk. Sajnos ez kifutó képzés, mert a fenntartó tanulói jogviszonyban nem enge-
délyezi ezt a képzést és a fõiskolának nincs pénze jelen pillanatban arra, hogy kihelyezett tagozat-
ként mûködtesse ezt a képzést.” (Város, gimnázium)

*

„Iskolánk – az õsszel hatvanéves intézmény – nagyon sok és változatos képzést folytatott az elmúlt
idõszakban. Gyakorlatilag végig volt szakközépiskolai részlegünk is, amit 2005-ben szüntetett meg
a fenntartó. Istenigazából most már gimnáziumként mûködünk, a profilunk gimnázium. Önkor-
mányzati fenntartású az iskola. Hat és négy évfolyamos gimnáziumként mûködünk. A hat évfolya-
mos gimnáziumot sajnos évfolyamonkénti egy osztályra csökkentette a fenntartó. Ez látszik is az
idei felvételinél, mert sokszoros túljelentkezés volt, nagyon kemény a mezõny. Míg a felszabaduló
osztály helyett négy évfolyamos gimnáziumot indítunk, tehát három négy évfolyamos gimnáziumunk
van, illetve lesz most szeptembertõl. A sok lehetõség közül azt választottuk, hogy négy évfolyamos
képzést fogunk folytatni, nem indítunk nyelvi elõkészítõt. Azon belül emelt szintû matematika-, né-
met- és angolcsoportokat indítunk. Ehhez egy személyes kötõdésem is van. Amikor ez indult a
kilencvenes évek elején, akkor a program kidolgozásában személyesen is részt vettem. Akkor még
szaktanárként. A bajai III. Béla Gimnázium programjával indultunk mi is, és egy nagyon jó közösség
alakult ki, amely ezt végezte. Nagyon eredményesnek találtuk ezt a formát, amit tanulóink messze-
menõen igazoltak. De el kell fogadni a realitásokat, kevesebb a tanuló, különbözõ nyomások van-
nak, azt hiszem, erre nem érdemes most itt kitérni. Jelenleg 640 fõ az iskola engedélyezett tanulói
létszáma, és ha a beiskolázás a tervek szerint sikerül – miért ne sikerülne, most várjuk a csoma-
got –, akkor két üres hely van az iskolában. Kevesen mondhatják el ezt. A tantestületnél a fenntartó
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által engedélyezett létszám 56, amúgy most az átalakulásnál ez is változik. Gyakorlatilag 45-46 be-
töltött álláshelyen tudunk dolgozni. Illetve az a helyzet, hogy ennek az átalakulásnak az a követ-
kezménye, hogy 2010-tõl csökkeni fog az intézmény tanulólétszáma, ami pedagógusállás-csök-
kenést is jelent, várhatóan ötöt, hatot. Nem szeretnénk abba a helyzetbe kerülni, hogy felveszünk
kollégákat, és utána néhány év múlva pedig elküldjük. Inkább megpróbáljuk nyugdíjasokkal,
óraadókkal kihúzni addig.” (Város, gimnázium)

*

„Iskolánk vegyes képzésû intézmény, ami azt jelenti, hogy gimnáziumi és szakközépiskolai képzés,
illetve technikusi képzés folyik, mely az érettségire épül. A gimnázium egyik osztálya általános tan-
tervû, amelyben két fakultációt indítunk, az egyik a drámapedagógia, a másik az informatika. A má-
sik gimnáziumi osztályunk, amelyik két évvel ezelõtt indult elõször, ún. nyelvi elõkészítõ osztály,
melyben nagyon erõs az elsõ évben a nyelvi és az informatikai képzés, a többi tárgyból felzárkózta-
tás történik. Utána 10.-tõl õk is felveszik az általános tantervû gimnáziumi tárgyakat. A szakközép-
iskola egy mûszaki szakközépiskola, melynek irányultsága fõleg a gépész szakmacsoportra terjed ki.
9.-tõl 10.-ig szakmai alapozó tárgyak vannak, és itt is nagyon erõs az informatikai képzés minden
évfolyamon. Szakközépiskolában is indítottunk egy nyelvi elõkészítõ osztályt két évvel ezelõtt, ott
is hasonló a program, mint a gimnáziumi osztálynál, 9.-ben szinte csak a választott idegen nyelvet
tanulják és az informatikát, és 10.-tõl kezdõdik a többi tárgyból az érettségire való felkészítés
jegyében történõ oktatás. Az érettségi után technikusi képzésre nyílik lehetõség. Itt hatféle techni-
kusi szakmát kínálunk a diákoknak, attól függõen indul el a képzés, hogy melyikbõl hány jelentkezõ
van. A legnépszerûbbek a gépésztechnikus, az acél- és fémszerkezeti technikus, a gépgyártás-tech-
nológus technikus, a fémiparianyag-technikus szakmák. Általában ezekbõl el szokott indulni osz-
tály, van, hogy bontva, tehát két szakma egy osztályban kerül oktatásra. Összlétszámát tekintve
iskolánk most 640 fõs létszámmal mûködik, és ez valószínûleg növekedni fog, hiszen a nyelvi elõ-
készítõ képzésben lévõ osztályok majd 13. évig lesznek bent a rendszerben, két osztállyal nõni fog
ez a létszám.” (Város, szakközépiskola)

*

„Ez az iskola ötven éve alakult. 1953-ban született a döntés és 1954-ben avatták fel a gimnáziu-
mot. Érdekes, kemény, fényes szelek idõszaka volt. A helyi pártbizottság és a városvezetés akkor
Kossuth Lajos Gimnázium címen adta be a minisztériumba a kérelmet és az engedélyt. Akkor már
volt ott egy értelmes, felvilágosult valaki a minisztériumban vagy a pártközpontban, és mondták,
hogy itt minden középiskola Kossuth Lajos. Azt mondták, hogy válasszon valami másik nevet, mert tele
vagyunk Kossuth Lajossal. Gyakorlatilag két éve ünnepeltük az ötvenéves évfordulót. Nagy csinna-
dratta volt, írtunk egy könyvet is errõl. Elõször ez teljesen gimnázium volt. Tíz éve, amikor meg-
választottak igazgatónak, behoztuk a közgazdasági szakközépiskolát, ami évfolyamonként egy
osztályt jelent. Összességében négy ilyen közgazdasági osztályunk van, egytõl négyig. Így lehetõ-
ségünk van a szakképzési támogatásra. Ez éves szinten, miután a környék és az ország gazdasági
egységeivel és cégeivel jóban vagyunk, 175 ilyen céggel vagyunk jóban, ez több mint 25 millió forin-
tot jelent szakképzési támogatásként. Ez azt jelenti, hogy ha holnap megszûnne ez a támogatás,
mi ezt a képzést is megszüntetnénk, és maradnánk gimnázium. Csak gazdasági okok miatt vezettük be
ezt. Na jó, de nyilván megérti egy képviselõ-testület, ha az ember azt mondja, ha ennyivel keve-
sebbel támogatnám, akkor holnap ülne az ember a fenekén, és nem csinálna semmit. Nyilván, hogy
ezért menni kell, 24 órát kell talpalni, hogy ez mûködjön. Az, hogy a pályázat 65%-os legyen, ma-
gától nem terem meg. Néha több idõbe telik megtalálni a kuratóriumi tagokat, mint kidolgozni meg
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megírni a pályázatot. Országos, uniós, regionális, minden pályázatot megírunk, szinte nincs is olyan,
hogy azonnal rá ne csapjunk. Attól függ, hogy mennyi a mi területünk, ha egy kicsit is megfogható, ak-
kor megpróbáljuk. Szinte mindent megpályázunk, ami kijön, komoly, nagy pénzek jönnek belõle.

Maga a gimnázium 28 osztályból áll. 924 beírt tanulónk van. 10 évvel ezelõtt, amikor az új ve-
zetés felállt, ennek kevesebb mint a fele volt. Akkor a 160. és 170. hely között voltunk a ranglistán,
most a vegyes kategóriában 19.ek vagyunk az országos ranglistán. Mindenki örül. Nyilván ez egy
szellemi mûhely. Ebben az agglomerációban 62 000 ember él, a régi járás területén, ennek egy
központi szellemi mûhelye a gimnázium. Ha itt valamilyen rendezvény van, mi mindent felvállalunk.
A gimnázium reggel 6-kor nyit és este 10-kor zár. Mi helyt adunk mindennek. Az a maradék 8-10
millió forint bevétel, ami nem szakképzési és nem pályázat, az ilyenekbõl jön össze.

Négy nagy számítógéptermünk van. Ez állandóan bérbe van adva, ha a tanítási idõnek vége.
Különbözõ tanfolyamok és továbbképzések vannak. Nyertünk és kaptunk akkreditációt arra, hogy
mi képezzünk. A környék összes általános iskolai tanárát, illetve óvónõjét, pedagógusát megfelelõ
bizonyítvánnyal el tudtuk látni. Tanfolyamokat szerveztünk, nem nagy nyereséggel, de mindenki le-
csapott rá, és ebbõl bevétel volt. Itt az aulában motorcsónakverseny kivételével már mindent szervez-
tünk. Tanfolyamok: fûrészkezelõ, szakács, boltvezetõ, nyelvi képzés. Minden van. Mindig hirdetjük
magunkat a helyi újságban, a tévében, a környéken. A gimnáziumban összesen 68 alkalmazott van,
tanárok, takarítók, nevelési tanácsadók, pszichológus, minden van. Ebbõl a létszámból gyakorlati-
lag mindenkinek második gazdaságot, lehetõséget biztosítunk és kihozunk, illetõleg itt az iskolában
a bérleti díjakkal és az infrastruktúrával óriási szolgáltatást nyújtunk és biztosítunk. Mi nagyon jóban
vagyunk az önkormányzattal, magam is képviselõ vagyok huszonöt éve. Mindenkit szeretünk, és azt
szeretjük, ha minket is szeretnek. Ez az alapelv. Mindenkinek mindent megteszünk. A Megyei Fõ-
kapitányságon – ott van hét-nyolc középiskola –, de a mûsort kilenc éve a gimnáziumunk adja. Ki-
küldenek egy autót, és mi megyünk. Ez egy nemzettudattal, hazafisággal rendelkezõ, úri gimnázium
– így szoktuk mondani.

Visszatérve a létszámra, 924 tanulónk van, olyan túl nagy különlegesség nincs. Tagozatok van-
nak itt, a négyszeres túljelentkezés nyilván annak köszönhetõ, négyes alatt nem is vettünk fel senkit,
és minél jobb eredményt produkálunk, annál magasabb az érdeklõdés. Angol, német, matematika,
informatika tagozat van nálunk, illetve egy kötelezõ általános tantervû osztályunk van. Az ország-
ban elsõk között vezettük be a hatosztályos gimnáziumi képzést, természetesen a közgazdaságit,
amit említettem, ez is mûködik. Van még egy különleges képzésünk, ez a rendészeti tagozat. Gim-
náziumi jelleggel az elsõk között vezettük be ezt a formát. Ez azt jelenti, hogy három területre
készítünk elõ: Rendõrtiszti Fõiskolára, jogra és államigazgatásra ebben a képzésben. A Megyei Fõ-
kapitányság és az ORFK támogatásával jött létre ez a képzés. Amikor ezt terveztük, elsõsorban a
Rendõrtiszti Fõiskolát céloztuk meg, és ennek a lehetõségét akartuk a gimnáziumi rendészeti tago-
zattal kiegészíteni. Öt rendõrtiszt tanít itt folyamatosan. Nyilván ugyanazok a tárgyak, közismereti
tárgyak vannak, mint mindenütt máshol, de megemeltük a történelem és a magyar órák számát,
hiszen mindegyik intézménybe ez kell emelt óraszámban. Bontjuk a testnevelés órákat kiemelt óra-
számban, heti három–öt óra van, illetve megbontjuk az osztályt is fél csoportra, és heti két alkalom-
mal kötelezõ önvédelem van: judo, ütések, és ezt mind speciális rendõrtisztek oktatják. Van még
egy esti iskolánk, ezt csak azért tartjuk, hetente három alkalommal kell ide bejárni, mert a norma-
tíva két esti iskolás tesz ki egy nappalist. Ez gazdaságosabb. 57 településrõl járnak be hozzánk.
Magasak a létszámaink, ez azt jelenti, hogy általában harminc vagy afölött van. A városnak segítünk,
kompenzáljuk a város jóindulatát, lehetne itt úri módra játszani, hogy kevés gyerekkel, de a norma-
tíva alacsony. Még annyit hozzátennék, hogy annyira jók vagyunk anyagilag, hogy a város a költség-
vetésben a gimnáziumhoz csak 10-15 milliót tesz hozzá. A többit magunk biztosítjuk. A költség-

139HORVÁTH ZSUZSANNA: AZ ÚJ ÉRETTSÉGI ELÕTT ÉS UTÁN: BECSLÉS ÉS MEGVALÓSULÁS

horvÆthzs_interjœ.qxp  2008.07.03.  6:01  Page 139



vetésben a központi normatíva mellé 15 milliónál kevesebbet kell a városnak hozzátenni, amibõl mi
megélünk. Ehhez hozzájön még 50 millió, amit beszedünk magunknak.” (Város, gimnázium)

*

„Az iskola 1993-ban indult újra, de három évig különbözõ helyeken, elég regényes körülmények
között folyt az oktatás az iskolában. Három év elteltével tudtunk ideköltözni. 1993-ban két darab
négyosztályos, tehát hagyományos gimnáziumi osztállyal indultunk. A következõ évtõl kezdve indult
be a hatosztályos képzés. Azóta hatosztályos és négyosztályos képzés egyaránt van az iskolánkban.
Jelenleg húsz osztályunk van. Idézem az intézmény küldetésnyilatkozatát, mert ez fogalmazza meg
legtömörebben az iskola lényegét. »A … gimnázium … Református Egyházkerület által azzal a cél-
lal alapított középfokú közoktatási intézményt, hogy a család által rábízott gyermekekbõl egészséges,
jellemes, mûvelt keresztény fiatalokat neveljen, akik megtalálják életük értelmét, célját és helyüket a
társadalomban. Református intézményként kiemelkedõen fontos a tanulók keresztény értékrendjé-
nek, életvitelének megerõsítése. Az intézmény célja a tevékenységén keresztül és a pedagógusok
személyes példamutatása által olyan személyiségfejlesztõ tevékenységet végezni, amely késszé teszi
a tanulóinkat a hit kegyelmi ajándékainak elfogadására. A hit Isten ajándéka, de tudásból van, isme-
retekre, élményekre és tapasztalatokra épül. Az intézmény a feladatát úgy tudja ellátni és célját elérni,
ha ezekben a keresztény nevelést végzõ más közösségekkel, a családdal és a gyülekezettel együtt-
mûködik. Minden tevékenységünk során feladatunk ellátására, céljaink elérésére és a tanulóink neve-
lésében érintett közösségekkel való együttmûködésre törekszünk.«” (Város, gimnázium)

*

„Huszonegy osztályunk van, ez azt jelenti, hogy a szaktantermeinket fel kellett áldozni osztálytermek-
ké. Tulajdonképpen az a terv, ami az iskola felújításával kapcsolatos, az egyrészt az iskola állagának a
helyreállítását is célozza, illetve a világítás korszerûsítésétõl elkezdve a vízvezeték-hálózat felújítá-
sán keresztül, helyiségpótlást és bõvítést is jelentene. A bõvítés sajnos nagy nehézségekbe ütközik,
ugyanis ez mûemlék épület, szigorú elõírások vonatkoznak a bõvítési lehetõségekre is. Amit említet-
tünk, a két épületrész, az igazgatási és az oktatási, alapvetõen változtathatatlan, a belsejében lehet
minimális átrendezõdés, de ott sem feltétlenül. Freskómaradványokat találtak, tehát valóban mûemlék.
A belsõ szárnya az oktatási része, amelyet úgy hívunk, hogy eklektikus szárny, annak a tetõterét
lehet bõvíteni. Az akadálymentesítés is egy feladat, és ott épülne meg a lift egy új lépcsõházzal. Én
maximálisan megértem a mûemlékvédõk álláspontját, csak ez egy iskola. Az iskolának meg kell felel-
nie nagyon sok szempontnak: a diákok, a tanárok, az oktatás igényeinek. Sajnos sokszor a mûemlék-
védelmi szempontok és a funkcionális szempontok nem összeegyeztethetõk. Óriási tetõterünk van,
ami kihasználatlanul marad. Emiatt bizony meg kell alkudni a jelenlegi helyzettel. Sõt, szerintem ez
a helyzet romlani fog a rekonstrukciós terv kivitelezése során ugyanis a mûemlékesek nem engedik
ezt a függõhidat a felújítás után, le fogják bontani. Valóban elszigetelten fog a tantestület dolgozni,
az udvaron keresztül tudjuk majd megközelíteni az épületszárnyat, a 700 gyereket, akik ott vannak
felügyelet nélkül, illetve egy földalatti alagúttal leszünk összekötve. Csak ez a terv volt elfogadható
a Mûemlékvédelmi Felügyelõség számára. Amit én nem tartok kimondottan oktatásbarátnak.

Nagy változások voltak az elmúlt tizenöt évben. Azért arra egy kicsit visszatekintek, mert ez fon-
tos információ. Ez egy normál négy évfolyamos gimnázium volt, a kilencvenes évek elején nyolc-
osztályos gimnáziumként is elkezdtünk mûködni. Ez a mûködés nagyon jól sikerült, szakmai szem-
pontból is, a gyerekek óriási sikereket értek el, nagyon kedvelt volt. Akár a nyelvvizsgák számát,
akár a továbbtanulási arányt, akár a tanulmányi versenyeken és egyéb versenyeken való szereplést,
eredményeket tekintve. Maximálisan igazolta a várakozásokat. Viszont 2003-ban ennek ellenére ezt
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a képzési ágat megszüntették. Önkormányzati döntés alapján megszûnt. Van itt még nyolcosztá-
lyos képzés a szomszéd gimnáziumban, amely egyházi fenntartású intézmény, van a szomszéd vá-
rosban, ha a szülõ akarja, el is viszi a gyerekét. Úgy gondoltuk, hogy ez egy látszatmegoldás, hogy
megszüntetünk egy lehetõséget. Ez be is igazolódott, mert eddig a másik iskolának egy nyolcosztá-
lyos képzése volt, most pedig már kettõ. Emellett a négy évfolyamos képzésen belül általános tago-
zatú osztályunk van, nyelvi tagozatos osztály – angol, német tagozatos, illetve biológia tagozatos
osztályunk van. Ez mûködik 1990 óta. Tulajdonképpen a nyolcosztályos helyett lett ez a nyelvi
elõkészítõ osztály, 2004-tõl angol, német nyelven iskolázunk be. Most úgy néz ki, hogy van egy
nyolc évfolyamos része a képzési profilunknak, egy négy évfolyamos, és lesz egy öt évfolyamos,
most 10.-sek az öt évfolyamos szerkezetben tanulók. (…) A német a mi geopolitikai helyzetünket
figyelembe véve kimondottan fontos és létszükséglet. Nem azért, mert én német szakos vagyok, de
igazából egy nyelvtanulás során az ember mindig azt nézi, hogy mit tud nyújtani a diákoknak, és
kérdezik a szülõk is, hogy mit tudunk a nyelvtanulás érdekében tenni a tanórai munkán kívül. És hát
itt vagyunk, itt van mellettünk egy csomó német nyelvû ország, tizenöt éve jól mûködõ cserekap-
csolatunk van. A német állam hosszú idõn keresztül nagy pénzügyi segítséggel, illetve ösztöndíj-
lehetõségekkel támogatta a német nyelv oktatását. Ha az önkormányzati iskolákat nézzük, akkor a
városban elsõ, második helyen szoktak minket emlegetni.” (Város, gimnázium)

*

„Iskolánk ezt a tanévet 922 tanulóval kezdte, a pedagógusi létszám 61 fõ. Az összes osztály száma
33, az érettségizõ osztályok száma 5. Most is és tavaly is ennyi volt. Ebbõl egy élelmiszer-ipari
szakmacsoportos, egy környezetvédelmi szakmacsoportos és egy gimnáziumi osztály. Ezenkívül van
felnõttképzés nappali tagozaton, illetve felnõttképzés esti tagozaton. Az iskola Cukoripari Techni-
kumként indult, és utána lett Élelmiszer-ipari Technikum, az évek során több neve volt. Tehát ez
egy Élelmiszer-ipari Szakképzõ Iskola volt, Szakmunkásképzõ Intézet még a régebbi idõben, és a
kilencvenes évek elején indítottunk egy Humán Szakközépiskola nevezetû osztályt, és itt az isko-
lában dolgozták ki a tantervét. Amikor bevezették a kerettantervet, a kísérleti képzéseket meg kel-
lett szüntetni, és az önkormányzat akkor azt mondta, hogy inkább legyen ehelyett egy gimnáziumi
osztály. Érettségi után nagyon sokan itt maradnak, mert az iskolában folyik technikusi képzés is,
érettségire épülõ technikus képzõ. Végzett olyan nyolcvan fõ, és ebbõl harminc-harmincöt itt ma-
radt technikumban, tizenöt-húsz elment a felsõoktatásba, és van olyan, aki a szakmunkásképzésbe
ment utána. A környezetvédelem területén nehezen helyezkednek el, ott évente kb. húsz végzõ-
sünk van. Abból néhányan mennek tovább felsõfokra a környezetvédelem területén, a többi inkább
pályázik, hogy elhelyezkedjen a pályán. Az élelmiszer-ipari technikummal sokkal jobb a helyzet.
Õket az ÁNTSZ, állategészségügy, laboratóriumok alkalmazzák, illetve közép- és nagyvállalatoknál
laborjellegû munkákat tudnak végezni.” (Város, szakközépiskola)

*

„Összességében elmondhatom, hogy valóban egy gyermekközpontú nevelési programunk van, ami
meg is valósul. Gondolva arra, hogy a tanulás a legfontosabb cél, de mellette rengeteg olyan gyer-
mekközpontú meg színes kulturális, sportélet folyik, mint kevés középiskolában. Én azt mondanám,
hogy a versenyszellem mellett fontos az is, hogy a diáknak legyen diákélete. És mi ezt a két célt
egymással harmonizálva igyekszünk is megvalósítani. Nemzetközi kapcsolatokkal dolgozunk, Iz-
landdal például. Most voltak kint a gyerekeink Izlandon, azok voltak itt. Informatikát alkalmazva,
idegen nyelvi alapon szaktantárgyi munkákat végeznek. Például vízzel kapcsolatos kísérlet, meteo-
rológiai állomást kaptunk, azzal kísérleteztünk. Tanár, tanuló együttes munkája. Tulajdonképpen a
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kooperatív tanulási technikák, a digitális tananyag irányába való elmozdulások kipróbálása. Sok min-
den ilyen dolog megy az iskolánkban, és azért én erre büszke is vagyok. A mi tantestületünk elég
nyitott az új dolgokra. A hatosztályost is elsõként hoztuk létre saját programmal, saját tantervet
dolgoztunk ki, tehát mentünk mindig az új felé. Nálunk sok az egyéb program, a diákprogram is.
Pl. szalagavatói táncok versenye, Õszi Diáknapok egyhetes rendezvénysorozat sok könnyû és nehe-
zebb fajsúlyú programmal, 24 órás maratoni röplabda most a tavaszi szünetben egy nap például.
Ezt nem mi erõszakoljuk, hanem jönnek és szervezik. Vagy minden hétvégén túra, nyáron a vízi-
túra, egyhetes táborok, télen sítáborok, szóval rengeteg program zajlik. Vagy most volt az 50 éves
jubileumunk, nagyon sok feladatot rótt az iskolára, nagyon színvonalas is volt. Jövõ héten a tabló-
könyv készül el…

Testnevelésben nagyon eredményesek vagyunk. Majdnem sírunk, amikor gyõznek a gyerekek,
mert már megint pénz kell az utazásra. De most, amikor minden évben azt mondjuk, hogy talán a
következõ év könnyebb lesz, nem, mert olyan volumenû feladatok jönnek, hogy nem bírjuk el. Itt
van megint egy csomó érettségi, õsszel 400 valahány gyerek érettségije volt, jubileum, jön az új
digitális tanítás, a tanulástechnika elsajátítása, aki él és mozog, az tovább tanul. Jön az európai
uniós projektírás, tantestületi szinten várják tõlünk, hogy vegyünk részt rajta. Ezek mind 120, 60,
30 órás továbbképzések. Már most látom, hogy a jövõ tanév ezzel lesz tele. Valójában igazán nyu-
galomra lenne szükség, egyfajta jogi stabilitásra. Ne abból álljon az életünk, hogy most lejárt ez a
program, most lejárt az a program, ennek a tantárgynak a felülírása, annak a tárgynak a felülvizs-
gálata, mert most ez fog következni. Most a revízió volt két és fél hónapos, az volt az elsõ, hogy
mennyire naprakészek a szabályzataink. Nem az általános – az SZMSZ vagy a nagyobb szabályza-
tok –, hanem a foglalkozás-egészségügynek a szabályzata vagy a dohányzásnak az intézkedési
terve, meg ilyenek. De ki gyõzi ezeket? Jön ez a sok újfajta program, lehetõség, amibe be kell kap-
csolódni, ezeknek az adminisztrációja viszont nagyon nagy. A tanárokat muszáj segíteni, irányítani
a pályázatok adminisztrációjában, akármelyiket is nézem: ösztöndíjhoz, érettségihez, nemzetközi
projektekhez, tudományhoz. Ezek az innovatív iskolai programok, amelyekben dolgozunk. Vagy itt
van most a HEFOP-pályázat, mind rengeteg adminisztrációval jár. A pályázat elkészítése is és a
megvalósítása is. A tanárok kapnak önállóságot, de egy sor dologba az intézményi rálátás hiányzik,
tehát muszáj ott lenni mögöttük. Rengeteg új feladat jön naponta.” (Város, gimnázium)

*

„Nagyon röviden az iskoláról annyit, hogy 1945-ben alapították. Jelenleg három szakmacsoport-
ban iskolázunk be tanulókat: közgazdasági, ügyviteli és informatikai szakmacsoportba. Most 2006
szeptemberétõl váltunk kicsit, az informatikai szakmacsoportot kiváltjuk egy általános gimnáziumi
képzéssel. Tehát szeptember 1-jétõl a tevékenységi körünk a közgazdasági szakközépiskola mellett
a gimnáziumi tevékenységre is ki fog terjedni. A város, illetve a környék településeirõl, a távolabbi
városokból is érkeznek ide tanulók. Egy felmérést éppen egy hónappal ezelõtt végeztünk, 75 tele-
pülésrõl érkeznek tanulók hozzánk. Összességében a felnõttképzéssel együtt 450 diák jár hozzánk.
E körül a szám körül mozognak az adatok korábban is, és reméljük, a jövõ évre vonatkozóan is így
lesz. A 12. évfolyam befejeztével a záróvizsga nálunk is az érettségi, és utána a szakmai képzés a
13., illetve a 14. évfolyamon történik. Egy-, illetve kétéves szakmai képzést indítunk, ügyintézõ tit-
kári van egyéves, a kétéves képzéssel pedig a Dunaújvárosi Fõiskolával, illetõleg a kalocsai Tomori
Pál Fõiskolával van megállapodásunk, és jelenleg a számviteli szakügyintézõi tanfolyamot folytatjuk.
Ez kétéves felsõfokú szakképesítést ad a diákok számára. Az új érettségihez hasonló vizsgáztatási
módszerekhez hosszú folyamat eredményeként jutottunk el 2005 tavaszán. Mi vagy legalábbis
a magam nevében azt mondhatom, hogy a szakmai tárgyak számonkérésének technikája, módja, a

142 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA HATÁSA

horvÆthzs_interjœ.qxp  2008.07.03.  6:01  Page 142



követelményeknek ilyen módon való visszakérdezése már nem volt ismeretlen számunkra, mert az
OKJ-s képzésben, fõleg a pénzügyi vonalon, a Pénzügyminisztérium nagyon komoly feltételeket szab
a szakmai vizsgáztatással szemben, és a követelmények is igen magasak. Ez a pontozásos rendszer,
ez a fajta százalékos értékelési mód, ez számunkra, akik a szakmai tárgyakat oktatjuk, ismerõs volt.
Talán azt mondhatom, hogy a szakmai munkaközösségek nem is ódzkodtak az ilyenfajta számon-
kéréssel szemben. 2005-ben kilencvenöt nappalis, illetve levelezõs tanuló érettségizett, ebbõl ti-
zenkét fõ érettségizett emelt szinten, de hat fõ nyelvvizsgával váltotta ki az emelt szintû érettségi-
jét, tehát tulajdonképpen a ténylegesen emelt szinten vizsgázók száma csak hat fõ volt nálunk.
Nálunk nem jellemzõ, hogy a gyerekeink elit szakokra jelentkeznek, hanem fõleg a környékbeli fõ-
iskolákra mennek, illetve nagyon sokan itt maradnak ötödéven a közgazdászok közül. Az egyéb
osztályokból erre az ügyintézõ titkári szakra itt maradnak a gyerekek. Ebbõl következõen nekik
nincs igazán szükségük az emelt szintû érettségire, mert utána mennek valami gazdálkodási, köz-
gazdasági fõiskolára. Oda az itteni szakügyintézõi eredményeik alapján általában bejutnak. A már fõ-
iskolán tanuló diákok visszajönnek, és mondják, hogy nagyon-nagyon jó volt nekik az, hogy itt egy
vagy két éven keresztül a szakmai tárgyakat tanulták nagy intenzitással.” (Város, szakközépiskola)

*

„Az iskola 1989 óta mûködik, eleinte tizenhat osztállyal, jelenleg húsz osztállyal gimnáziumként.
Az egyik képzési profilunk az a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés, ami viszont felmenõ rend-
szerben a távlatokat tekintve megszûnik. Tehát jelen állapotban tavaly már nem iskoláztunk be.
Ennek az volt az oka, hogy egy szerkezetváltásban vagyunk. Teljes profillal egy ötosztályos, tehát
nyelvi elõkészítõ évfolyamos képzésre áll át a gimnáziumi képzésünk. Az alapja ennek az, hogy egy
osztályban mûködik 1999 óta a magyar–francia két tanítási nyelvû képzés. Ezt az elmúlt években
futtattuk fel, egy népszerû, jelentõs túljelentkezéssel mûködõ képzés. Miután a nyelvi elõkészítõ
évfolyamok tulajdonképpen inspirálója a két tanítási nyelvû képzés volt, és az iskolának emellett is
az idegen nyelv profilja volt, ezért döntöttünk úgy, hogy felmenõ rendszert – ahogy ezt a törvény
lehetõvé teszi – átalakítjuk úgy, hogy az oktatás szerkezetét átalakítjuk. A francia két tanítási nyelvû
mellett az elsõ ilyen átalakított képzés a biológia–ökológia képzés volt, elé hoztuk be az angol-,
illetve németképzést, az elõkészítõ évfolyamot, mert a kimenetnél azt tapasztaltuk, hogy itt a leg-
kisebb a nyelvvizsgák aránya, és ezt fel kellett emelnünk. Az idei évben már a második lépés is meg-
történt: az emelt nyelvi osztályunk vált öt évfolyamos képzésûvé, itt egy angol–spanyol, illetve
német–angol nyelvû képzés folyik. De úgy, hogy egy nyelvet kezdünk el emelt óraszámban – 12
órában –, a második nyelv csak a második évben lép be. A következõkben pedig egy általánosan
képzõ osztályt iskoláztunk be, ahol az angol–francia, illetve a német–angol nyelv lesz a meghatá-
rozó. Ebbõl látszik, hogy az iskola milyen orientációjú, emellett a biológia–ökológia jeleníti meg a
reáliákat. A korábbiakban volt az intézménynek testnevelés tagozata, ebbõl annyi maradt meg, hogy
a jó sportoló gyerekek benn vannak a képzésben, de nem ez az elsõdleges. Mindenesetre a sport-
eredményességet tekintve tavaly országos szinten a 6. volt az intézmény, az elmúlt három olimpián
mindig volt olimpikonunk, aki indulhatott, de emellett sokkal több tömegsport és egyéb szempont-
ból. És volt informatikaképzésünk, ezt 3 évvel ezelõtt szüntettük meg. Ennek az egyik fõ oka az
volt, hogy a városban a két önkormányzati fenntartású gimnázium a képzési profilját kitisztította, a
párhuzamos képzéseket megszüntettük. Mi kezdtük elõbb az informatikával, gyakorlatilag több
kollégánk átment oda. Ez még elõttem volt, és felépítettek ott egy informatika tagozatot. Egyébként
logikus, mert mûködik ott matematika tagozat, ez egy logikus döntés volt a másik intézmény ré-
szérõl.” (Nagyváros, gimnázium)

*
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„Az iskola fenntartója egy szerzetesrend, tanító rend és ennek a tanító rendnek mi vagyunk az
egyetlen fenntartott intézménye, egyetlen iskolája. Itt a magyarországi területen kis közösség, de a
világ ötven országában tartanak fent iskolákat. Ez egy nagy szerzetesrend világszinten. Szerzetes-
rend sokféle van, sokban összeérnek. Az iskolánk ugyanúgy katolikus egyház által fenntartott iskola,
csak nem egyházmegyei fenntartású, hanem szerzetesrendi fenntartású. Anyagilag ez ugyanazt je-
lenti, annyiból vannak nyilván nehézségeink, hogy a fenntartónak nincs semmiféle saját bevételi for-
rása. Addig, ameddig egy egyházmegye más pénzébõl is gazdálkodik, bár nekik is nagyon korláto-
zott a lehetõségük, õk is nagyon nehéz helyzetben vannak, nekik mégis kicsit tágabb költségvetésük
van. Nekünk annyi pénzünk van, mint az állami normatíva, semmivel sem több. Ahol alapvetõen
állami pénzekbõl gazdálkodnak, az állami oktatási törvénynek megfelelõen kell hogy történjen a do-
log, és erre épülnek azok a kiegészítõ dolgok, amelyek az egyházi jelleget megadják. Vannak, ame-
lyek a mindennapi élet dolgaiban jelentkeznek, és vannak olyanok, amelyek a nevelési jellegben mu-
tatkoznak meg. Szerintem a legfontosabbak a nevelésben mutatkozó elvek, erkölcsi elvek, amelyek
minden tanórán képviselve vannak. A korábbi években, bár nem bõséggel és dõzsöléssel, de ki-
jöttünk a normatívából. Ez 2004-ig mûködött, addig ki tudtunk jönni ebbõl. 2005-ben, a 2005-ös
költségvetési törvénnyel jöttek ezek az elsõ megszorítások, és akkor küzdöttünk elõször. Itt kértünk
segítséget a város vezetésétõl, és 5 millió forintot kaptunk is. Ahhoz, hogy 13. havi fizetést fizetni
tudjunk, bért tudjunk fizetni, ahhoz ez nélkülözhetetlen volt. Az 1929-ben épült, késõbb felújított
iskolaépület impozáns, nyugalmas hely, háromhektáros, parkos területen, nagyon szép környezet-
ben van. A szocializmus idején több középiskola megfordult itt. Aztán egy fõiskola volt legutóbb
ebben az épületben. Úgy lettünk az általános iskolából gimnázium, hogy eleve volt olyan matema-
tikatanárunk, aki általános iskolába érkezett, de egyetemi végzettséggel rendelkezett, az igazgató
úr, aki bábáskodott az elindulás mellett, õ is egyetemi végzettségû, magyar szakos tanár volt. Volt
nyelvtanárunk egyetemi végzettségû. Már tanítottak az általános iskolában egyetemi végzettséggel,
akik kezdetben átvették a gimnáziumi osztályt, és lassan, ahogy bõvültek a gimnáziumi osztályok,
úgy bõvült a tanári kar.” (Nagyváros, gimnázium)

*

„Igazából az alaptevékenységünk bõvült, a gimnáziumi és szakközépiskolai képzés mellett 2005.
július 1-jétõl egy kollégiumi intézményegységet és egy alapfokú mûvészetoktatási intézményt kap-
tunk. A kollégiumban hagyományos kollégium, roma tehetséggondozó kollégium és a hátrányos
helyzetû tanulók Arany János Kollégiumi Programjában élõ diákok találhatók. Az alapfokú mûvészet-
oktatási intézmény pedig zeneiskola. A gimnáziumnak, szakközépiskolának a tevékenységi köre
ugyanaz, ugyanazokkal az osztályokkal dolgozunk most is. Annyi változás van, hogy a hátrányos
helyzetû tanulók Arany János Kollégiumi Programjához kapcsolódóan egy elõkészítõ osztályt indí-
tottunk. A gimnáziumi képzés keretében nappali tagozaton van egy hatosztályos gimnáziumi osztá-
lyunk, indítunk nyelvi elõkészítõ osztályt. Ez két részbõl tevõdik össze, egy angol nyelvû, illetve egy
német nyelvû elõkészítõbõl. Van egy reálosztályunk, emelt szintû reálképzést nyújtó osztályunk, az
osztály egyik fele emelt szintû nyelvi matematika, a másik emelt szintû matematika–informatika
képzés. A negyedik gimnáziumi osztályunk általános tantervû osztály és van elõkészítõ évfolya-
munk, az Arany János, de õk érettségiig osztálykeretben nem jutnak el, hiszen az elõkészítõ év-
folyam után õk különbözõ osztályokban folytatják a tanulmányaikat, illetve más középiskolában ké-
szülnek fel az érettségire. Emellett van nappali tagozaton egy szakközépiskolai egészségügyi
képzést nyújtó osztály, egy humán szakmacsoportos osztályunk és levelezõ tagozaton van még egy
levelezõ tagozatos gimnáziumi osztályunk. Ez azt jelenti, hogy minden évben A, B, C, E, F és L
osztályok érettségiznek, tehát hat osztály.” (Város, gimnázium)
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