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HONNAN HOVÁ?
Tanulási eredmények, értékelési eljárások
Horváth Zsuzsanna

Tanulási eredmény/ek azonosítása
Mit tekinthetünk
értékelhető tanulási
eredménynek?
Melyik tanulási
eredmény milyen
értékelési eljárást
igényel / tesz lehetővé?
Érdemes-e
megkülönböztetni a
tantárgyi és
tantárgyközi tanulási
eredményeket?

Példák a tanulási
eredmények
azonosításához

5-8. évfolyam
oIdegen nyelv
oTermészetismeret
oMagyar nyelv és
irodalom

Tanulási eredmények értékelésére alkalmas
tevékenységek (01 példák)
alkalmaz
állít
átalakít
átrendez
érvel / bizonyít / cáfol
együttműködik
adott nézőpontból elemez
eljátszik (pl. szerepet,
helyzetet)
elkülönít (pl. tényt és
véleményt)
elmesél
előad
előállít

értékel
értelmez (pl. jelentést)
felidéz
felismer
feloszt
felsorol
időrendi, oksági stb. kapcsolatot felfedez,
bizonyít / igazol
jellemez
kiegészít
kifejez
kikeres / kiválaszt
következtet
közvetít (átad, másoknak elmond)
leír
más nézőpontból ismertet
megbeszél
meghatároz

Tanulási eredmények értékelésére
alkalmas tevékenységek (02 példák)
megjelenít (szövegben, rajzban,
zenében, vizuális élményt
szövegben, összefüggést
ábrában stb.)
megkülönböztet
megold problémát (ismert v.
ismeretlen feladathelyzetben)
megváltoztat
mérlegel (pl. következményt,
hatást)
modellál
modellt értelmez
osztályoz

összegez
összehasonlít, összevet
példát hoz, szemléltet
rögzít (pl. vázlatban, jegyzetben,
gondolattérképen, vizuális
formában)
súlyoz , rangsorol
szemléltet
szétválogat
tervez
utal (pl. előzményre)
vázol
vitat / megvitat

Az iskolai értékelés…
Az értékelés olyan folyamat, amellyel összefüggéseket lehet
keresni a célok és a megvalósult állapot között. E
rendszerelméleti felfogásban az értékelés információkat ad
a célok megvalósulásának mértékéről. Célja az elvárás és a
megvalósulás mértékének vizsgálata alapján optimalizálni a
folyamatot az értékelés visszajelentő, visszacsatoló
funkciója révén. Az értékelés tehát az intézményes
nevelésbe beépült rendszerszabályozó elem.
A képzési folyamatot szervező szerepéből kiemelendő
a diagnosztikus (helyzetfeltáró),
a formatív (a fejlesztést és megvalósítást szolgáló, a
tanulási tevékenységekre reflektáló) és az
összegző szummatív (minősítő) értékelés.

A leíró és a kritériumorientált értékelés

Leíró értékelés - tudósítás Kritériumorientált
az elvégzett feladatok
értékelés – a
természetéről,
meghatározott
jellemzőiről (pl. szöveges,
kritériumok elérésében
rajzos,
határozza meg a tudást,
problémamegoldó,
az oktatási programok
évszámok, térképek stb.),
hatékonyság szerinti
az eredményekről,
összehasonlításának
elkerülve a személyiség,
legobjektívebb típusa.
a képességek stb.
Interpretálási lehetősége
minősítését, az
igen előnyös, nem
összehasonlítást
korlátozódik a sikeresen
teljesítők száma.

A standardra vonatkoztatott értékelés
Ha a kritériumorientált értékelést külső standardok
rendezett sorozatához vagy teljesítményfokozatokhoz
kötött minőségi leírásokhoz viszonyítva értelmezik, az
a standardra vonatkoztatott értékelés.
Feltétele egy kvalitatív minőségi skála és az ezekhez
rendelt értékelő feladatok, amelyek tartalma,
összetevői, nehézségi foka összhangban áll a minőségi
skálával (pl. kiváló, magas, megfelelő, korlátozott, nem
megfelelő teljesítmény).

A tanórai értékelés és a rendszerszintű tanulói
mérések nyelve
Az „itt és most” világa.
A tanár értékelő közlései
mögött értékrend,
értékvonatkoztatások.
Az értékelő közlések célja a
teljesítmény leírása,
ösztönzése, meggyőzés.
Az értékelő hitelességének
forrása a tanár maga (de
eltérő interakciós és
értelmező kapacitások).
Erős hatás (önismeretre,
énképre,, motivációkra).
Láthatatlan „mélységi
dimenziók”.

Világméretű és/vagy országos
aréna (nyilvánosság).
Globális értékképviselet és
tudásértelmezés.
Tisztán racionalista
kommunikáció.
Magasan szabályozott, explicit,
egyszerű rendszerszintű
üzenetek.
„Politikus számok”,
„politikacsinálás”.

Rangsorok („mainstream”).
Kijelentések bizonyítékokkal.
Standard fejlettségi mutatók,
trendek.

Az iskolai értékelés dimenziói
(és néhány kulcsszava)

Személyközi
interakció, verbális
kommunikáció,
metakommunikáció,
kapcsolatrendszer, klíma

Didaktikai
Tanulásvezérlés,
tanulásszervezés tanulási célok,
követelmények, vizsgált
tudásfajták, óravezetési stílus,
tankönyv


Társadalmi
minősítés és szelekció, egyenlőtlenségek,
szociokulturális háttér, szimbolikus tőke,
iskolázási pályafutás

Az értékelési folyamat néhány összefüggése
A didaktikai folyamat vezetésének modellje
IDŐ
Meghatározottak

Meghatározott
A modell
A célok meghatározottak
Az idő meghatározott
Minden tanulót ugyanoda
kíván eljuttatni, azonos
tempóban.

CÉLOK

Változók

C modell
A célok változóak
Az idő meghatározott
Rögzített tanulási idõ, de
különbözõ, variálódó
teljesítményszintek.

Változó
B modell
A célok meghatározottak
Az idő változó
A célok univerzálisak, de a
tanulási tempó
egyéni/egyénített.
D modell
A célok változóak
Az idő változó

A modell - minden tanulót ugyanoda kíván eljuttatni, azonos tempóban
B modell - univerzális célok, de egyéni/egyénített tanulási tempó
C modell - rögzített tanulási idõ, de különbözõ, variálódó teljesítményszintek hátránya,
hogy rögzíti a tanulók közti különbségeket, egyenlõtlenségeket, melyek gyakran,
szignifikánsan összefüggésben állnak a szociokulturális háttérrel. Elõnye a megfelelõ
diadktikai út felkínálása.
D modell - sem a célokat, sem a tanulási idõt nem rögzíti, felszámolja az iskola mai
típusát.

Fókuszban a fejlesztő értékelés – egy példa
A módszer négy, a tanuló által önmagának fölteendő metakognitív kérdést használ.
A MEGÉRTÉSRE vonatkozik a feladat hangos elolvasása, elmagyarázása saját szavakkal. Cél:
megérteni, mi is a feladat/elgondolás: »Mi is tulajdonképpen a probléma/feladat?«;
»Mi a tulajdonképpeni kérdés?«
Az ÖSSZFÜGGÉSEKRE vonatkozó kérdés célja: a tanulók figyeljenek oda az általuk már
megoldott problémákkal való hasonlóságokra vagy különbségekre: »Miben különbözik ez
a probléma/feladat attól, vagy miben hasonlít ahhoz, amit már megoldottál?
Magyarázd meg! «

A STRATÉGIAI kérdések azt sugallják, hogy a tanuló vegye számba, mely stratégiák a
megfelelőek az adott probléma/feladat megoldásához és miért. A tanulóknak tehát le kellett
írniuk, milyen stratégiát/taktikát/alapelvet vettek igénybe a probléma/feladat
megoldása érdekében.
A REFLEKTÍV kérdésekkel a megoldási folyamat során önmaguk és cselekedeteik megértésére
ösztönöztük a tanulókat (»Mit teszek most?«; »Van ennek értelme?«; »Milyen
nehézségekkel/érzésekkel találom szemben magam a feladat megoldása
során?«; »Hogyan ellenőrizhetem a megoldást?«; »Vajon más megközelítést is
alkalmazhatok a feladat megoldásakor?«) (…)
Szükség lehet olyan metakognitív stratégiák megtervezésére is, amelyek egyúttal a
matematikai vita szerves részei is. Az ilyen kérdezés a tanulókat a problémamegoldás
különféle szintjeinek aktivizálásához vezeti el.
Forrás: IMPROVE módszer Bracha Kramarski Aliva Libermann: Az e-mail kommunikáció és a metakognitív oktatás alkalmazása a matematikai problémamegoldás
fejlesztésében. Új Pedagógiai Szemle, 2003, 7–8, 102., 104. o.

A szövegértési képességet befolyásoló tényezők
mértéke Magyarországon és az OECD-országokban
átlagosan – a tanulási stratégiák szerepe

Megjegyzés: Az OECD országokban átlagosan érvényes adatok zárójelben szerepelnek.

A teljesítményszintek közötti különbségtétel néhány
releváns, azonosítható kritériuma (Országos
kompetenciamérés; szövegértés, matematika)
az információk azonosítása, megtalálása, kezelése, összekapcsolása
(pl. átlátja a szövegben a szembetűnő, hasonló információkat, képes a kért
információ azonosítására, valamint annak kikövetkeztetésére, hogy mely
információ tartozik relevánsan a feladathoz);
a tanultak (ismertnek feltételezett eljárások) alkalmazása
(pl. jól begyakorolt számítások elvégzése, a műveletek végrehajtása és a
legalapvetőbb matematikai tények, tulajdonságok felidézése)
az értelmezésre, reflexióra, értékelésre való képesség
(pl. képes a szöveg egy jellemző tartalmi vagy formai jegyének értékelésére)
a probléma-megoldási stratégia
(pl. a tanuló képes bizonyos szituációk matematikai értelmezésére,
kiválasztják és alkalmazzák a probléma megoldásához a megfelelő stratégiát)
a háttértudás, „világismeret” alkalmazása
(pl. háttértudására támaszkodva képes a szöveg egy-egy jellemzőjének
értékelésére; tud reflektálni a szövegre saját tudása, tapasztalata és gondolata
alapján)

Merre tart a pedagógiai értékelés?
A

közszolgáltatás elszámoltathatóságának egyik mutatójaként
értelmeződik. (Mennyire hatékony az oktatás társadalmi ráfordítása?)

Bővül az értékelésbe bevont tényezők köre. (Mitől jó egy iskola?)

Növekszik az osztálytermi szint jelentősége. (Hol dőlnek el a dolgok?)
Törekvés az értékelési kritériumok egyezményes kialakítására. (Mi
fontos, mi a jó teljesítmény?)
Növekszik az értékelés nyilvánossága. (Tudom-e, hogyan, milyen tudást
és milyen eszközökkel értékelnek?)
A tudás újraértelmezése nyilvánul meg az értékelés eszköztárában. (Mit
kell tudni, és hogyan?)

Köszönöm a figyelmet!

