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Vidéki nagyváros jó eredményekkel ren-
delkező, népszerű gimnáziumában taní-
tok, ahol a hatosztályos képzésre jelent-
kezők nagy száma miatt a központi írás-
beli felvételi feladatsor megíratásával
döntjük el, ki kerüljön be az intézmény-
be. Az idei matematika írásbeli - amely-
nek eredménye egyúttal el is dönti a je-
lentkezők sorrendjét, hiszen a szóbeli
vizsgáztatás tilos - meglepő volt tanárok,
diákok, szülők számára. Röviden úgy is
mondhatnánk, a feladatsor készítői ma-
gasra tették a lécet. Az újságokban és az
internetes portálokon olvasható, gyak-
ran indulatos sorok mellé néhány állítást
és kérdést tennék ebben az írásban.

Az iskolánkba jelentkező hatodikosok-
nak csak 18%-a tudta megírni a feladat-
sort 50%, vagy a feletti eredménnyel.
80% feletti eredmény nem volt. A megírt
dolgozatok több, mint fele a 30-400/0-0s
intervallumba esik.

A felvételit követő hét első tanítási
napján megírta a hatodikosok dolgoza-
tát egy 10. évfolyamos (biológia-kémia
tagozatos) és egy ll. évfolyámos cso-
portom (ahogyan ahatodikosok: 45
perc alatt, számológép nélkül). Az előb-
biben a tanulók 61%-a..utóbbiban 55%-a
írta meg 50%, vagy annál jobb eredmény-
nyel. Mindkét csoportban csupán 1-1 ta-
nuló ért el 80% feletti eredményt. Ugyan-
ennek a ll. évfolyamcs csoportomnak
55%-a írta meg 50%. vagy annál jobb
eredménnyel a tavalyi érettségi dolgoza-
tot (amelyhez még három témát nem is
tanultak) 90 perc alatt (ennyi egy dupla-
óra, éppen fele annak, amennyi az érett-
ségire lesz). Az emlitett tizenegyedike-
sek 213-része ért el annyi. vagy jobb szá-
zalékos eredményt az érettségiben, mint
a hatodikos felvételi dolgozatban. A "kí-
sérlet" nyilván nem felel meg a mérés-
metodika szabályainak. azonban alkal-
mas arra, hogy elgondolkodjunk a mate-
matika tanításának és a közoktatásnak
néhány kérdésén.

1. Ahatodikosok tesztjét jól mérték
be, ha az eredmények szerinti harang-
görbe csúcspontja 30-34% körül van, a
legfelső 200/0-bannincs is eredmény és a
megoldók több mint fele egy 5-6 pontos
(az összpontszámot tekintve 10-120/0-
nyi) intervallumban torlódik? Vagyis a
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feladatsor nem húzta szét a mezőnyt, vi-
szont jelentős kudarcélménnyel engedte
el a felvételizőket.

Egy ilyen feladatsor után védhetetlen,
hogy azért nem lehet szóbeli felvételit
tartani, mert az frusztrálja agyerekeket.
Kevés frusztrálóbb van annál, mint hogy
20-30-40%-ra írja valaki a felvételi dol-
gozatot. Még akkor is, ha tudják, hogy má-
soké is gyenge lett...

Nyilvánvaló, egy iskola eredménye
nem feleltethető meg egyértelmű en az
országos eredményekkel, de iskolánk di-
ákjainak eddigi eredményét, és a mostani
országos visszhangot tekintve, nem le-
hetnek jelentősen jobbak a felvételi or-
szágos eredményei.

Közzéteszik majd az országos eredmé-
nyeket?

2. Mit mért vajon ez a teszt? Olyan
munkatempót, és olyan kompetenciákat,
amelyekkel később sem fognak rendel-
kezni a diákok? Lehet, hogy az egész isko-
lai oktatás során nem is fejlesztjük eze-
ket a területeket? Ha valóban így van, vál-
toztatunk? Esetleg igaza lenne Mérő
Lászlónak, aki azt írja (kissé leegyszerű-

sítve idézem), hogy nem is fejleszthetők
ezek a területek?

Csak remélni merem, hogy nem az
lesz a felvételi tanulsága, hogy a tanárok
nem jól tanítanak, nem az életre készíte-
nek, nem adnak használható tudást.

3. Ha egy ll. évfolyamos csoport 213-
része ér el azonos, vagy jobb eredményt
egy érettségi feladatsorból, amelynek fel-
adatai között több olyan is volt, amelyhez
szükséges ismereteket még nem is tanul-
ták, mint egy hatodikosoknak kiadott
tesztből, akkor valahol aránytévesztés van.
Még az is lehet, hogy mindkettőben.

Találkoznak valahol az évtizedes gya-
korlatban tapasztalt tanárok javaslatai a
felvételi (mint bemenet), és az érettségi
(mint kimenet) szintjének beállitóival?

4. Ha egy tanár ilyen szintezésű dolgo-
zattal mérné tanítványait, panasz esetén
mit mondana az oktatási jogok biztosa?

Szeretném világossá tenni: a felvételi
dolgozat feladatai külön-külön tetszet-
tek, ötletesnek tartom őket. Ebben az
összeállitásban viszont több mint szeren-
csétlen volt a feladatsor.

Csak bízni lehet abban, hogy a tapasz-
talatokat elemezve a feladatokat összeállí-
tó bizottság a jövőben megfelelőbben
szintezi a felvételit, az oktatási kormány-
zat pedig felülbírálja a szóbeli vizsgák ti-
lalmával kapcsolatos álláspontját. Addig
pedig marad tanítványaimnak a kérdés:
vajon okosabb vagy, mint egy hatodikos?

Ritter Betty, középiskolai tanár,
közoktatási szakértő

SPICI-projekl
telése. A tananyagok közül főleg a kuta-
tásalapú természettudományos oktatás-
ra és az IKT-ra épülö tananyagok kerül-
tek kiválasztás ra. Az előre meghatározott
szempontok szerint már kiválasztott tan-
anyagokat mindig a többi ország résztve-
vői tesztelik, nem azok, akik készítették.

A kiválasztott tananyagokat a szakér-
tői csoport tagjai részletes leírással ellát-
va az interneten a Moodle (http://
moodle.org) ingyenes internetes kur-
zuskezelő rendszerbe is beépítik. A
Moodle keretrendszernek köszönhető-
en a szakértői csoport olyan hatékony
online tanulási környezeteket hozhat
létre, amelyeket egy adott tananyag taní-
tásakor a többi európai tanár kolléga is
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Az Európai Sulinet az idei tanévet is egy
igen izgalmas kétéves projekttel üdvöz-
li. A projekt neve: SPICE, magyarul FŰ-
SZER. A projektet az Európai Sulinet
(EUN) az Európa Tanács egész életen át
tartó tanulás projekt je keretében a Cseh
Köztársaság és a portugáliai innovációs
centrumokkal együtt tervezi megvalósí-
tani a 16 európai ország tanáraiból és
szakértőiból alakult csoporttal együtt. A
projekt szakértői valamennyi tagország-
ból a közoktatási intézményekben, ta-
nárképzésben és tanár-továbbképzés-
ben dolgozó pedagógusok (általában
egy fözország), akik az aktuális feladatra
sikeresen pályáztak.

A projekt célja: érdekes, könnyen át-
vehető, jó gyakorlatok (tananyagok) lét-
rehozása matematikából, a természettu-
dományos tárgyakból és technikából,
valamint a kiválasztott tananyagok tesz-
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