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Bevezető
Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 projekt keretében valósítja meg „A kétszintű érettségi rendszerrel kapcsolatos változtatási igények felmérése a gyakorlati tapasztalatok alapján” című kutatás-fejlesztési tevékenységet, amelyhez kapcsolódó feladatok megvalósításával
a Consilium-Tender Kft. szakértői munkacsoportját bízta meg.
Az Oktatási Hivatal meghatározta azokat a vizsgálati kérdéseket, amelyekre a jelen kutatás-fejlesztési tevékenység válaszolni hivatott.
Jelen tanulmány a kis létszámú vizsgatárgyak vonatkozásában fogalmaz
meg alapvetéseket, illetve feltárja azokat a tapasztalatokat, amelyek
a kétszintű érettségi vizsga vonatkozásában az elmúlt években megfogalmazódtak. Ezek alapján meghatározhatóvá válhatnak azok a változtatási
igények, melyek vizsgarendszerbe való beépítése eredményesebbé teheti
a kétszintű érettségi rendszerét.
E tanulmány bevezetőjében fontos megállapítani, hogy a kutatás eredményeként megmutatkozó változtatási igények esetében további egyeztetések lehetnek szükségesek, annak érdekében, hogy a jogszabályi szinten
végbemenő változtatások az érettségi rendszerében meghatározó szereplők legszélesebb körének egyetértésével valósulhassanak meg. A TÁMOP3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú projekt keretében megvalósuló
„A kétszintű érettségi rendszerrel kapcsolatos változtatási igények felmérése a gyakorlati tapasztalatok alapján” című kutatás-fejlesztés következő
szakaszai ennek megvalósítására részben lehetőséget adtak.
Az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai konferenciák alkalmával
a kutatási jelentésben közölteket alapul véve, vizsgatárgy-specifikus
egyeztetések történtek, melyek eredményeire, megállapításaira a vizsgatárgyi jelentések kitérnek.
A 2014. április 9-10.-én Budapesten megrendezett konferencián elhangzottakat a tanulmányban a vizsgatárgyi műhelymunkákat előadóként,
szakmai szakértőként végigkísérő személyek összegzik. A tapasztalatok
vizsgatárgyanként strukturálva kerültek a jelentésbe.
7
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1.

Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi
rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról

1.1. Belügyi pályaorientáció
A rendészeti szervek számára kiemelten hangsúlyos terület az utánpótlás
nevelése. Ennek a célnak a megvalósításában jelentős szerephez jutnak
mind a belügyi pályaorientációs képzést folytató iskolák, mind a megyei és
helyi rendőri szervek azáltal, hogy az iskolákkal kötött együttműködési
megállapodás alapján anyagi és szakmai támogatást nyújtanak a képzés
magas színvonalú elméleti és gyakorlati megvalósításához.
A képzést folytató iskolák maguk is úgy vélekednek, hogy a belügyi rendészeti ismeretek tantárgy önmagán túlmutató hatással bír az iskolai életre. A tudatos állampolgárrá nevelés, a folyamatos fizikai állóképesség
fejlesztés, a napi munka kapcsolat a helyi rendvédelmi szervekkel mindmind fejlesztően hat az egész tanulóközösségre.
A belügyi pályák iránt érdeklődő fiatalok a tantárgy tanulásakor a rendvédelmi terület megismerése mellett olyan állampolgári ismeretekkel,
kommunikációs képességekkel, konfliktusok elkerülésére alkalmas technikákkal gazdagodnak, amelyek önmagukban is értékesek és hasznosak,
mert a felnőtt életre való felkészülést szolgálják, és egyúttal, az átgondolt
jövőtervezéshez hozzájárulva, megalapozhatják a tudatos pályaválasztást.
A belügyi pályaorientációs képzés célja a rendészeti utánpótlás biztosítása, a rendészet előtt álló 21. századi kihívásokra történő mind hatékonyabb felkészítés, a gyakorlatorientált szemlélet általánossá tétele. A képzés célja emellett, hogy a rendészeti pálya iránt érdeklődő tanulóknak
olyan speciális ismeretek nyújtáson, amelyekkel pályaválasztásuk megalapozottá, felkészülésük célirányossá válik. A tanulók a négy év alatt közel kerülnek a rendészeti tevékenységet folytató szervezetek munkájához.
A képzés folyamán olyan ismeretek és gyakorlatok átadására kerül sor
(civil és hivatásos kollégák közreműködésével), amelyek jól hasznosíthatók a későbbiekben a rendészeti területen elhelyezkedő fiatalok számára.
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Tanulmányaik során a tanulók megismerkednek a rendészeti szakmákra
jellemző munkatevékenységekkel, az e területeken dolgozók előtt álló karrier lehetőségekkel. A képzésben résztvevők jogi és állampolgári ismeretei
elmélyülnek, s ez megerősíti a felelős állampolgári magatartást. A képzés
során fontos szerepet kap az önvédelem, a megfelelő fizikai kondíció kialakítása, a kommunikációs képességek fejlesztése, valamint az idegen
nyelv és az informatika tantárgyak további speciális tartalmakkal való kiegészítése.
A középiskolai keretek között zajló belügyi pályaorientációs képzésbe való
felvételhez, – ha az iskola másképpen nem dönt –, javasolt az alkalmasságot igazoló orvosi vizsgálaton átesni. Egyes esetekben azonban azok
a tanulók is részt vehetnek a képzésben, akik orvosi szempontból alkalmatlanok, amellett, hogy tudomásul veszik, hogy a rendőrség hivatásos
állományának tagjai nem lehetnek. A képzésben résztvevő tanulók rendszerint a 9-10. évfolyamon, testnevelési óra keretében önvédelmet tanulnak, majd a 11. évfolyamon kezdik el a rendvédelmi (rendőri, katasztrófavédelmi) ismeretek részletes tanulását. A tanulók a képzés ideje alatt
kihelyezett tanítási óra és tanulmányi kirándulás keretében ellátogatnak
a rendőri, a katasztrófavédelmi szervekhez, bírósági tárgyalásokra, büntetés végrehajtási objektumokba, toborzó rendezvényekre, így megismerkedhetnek a rendvédelmi terület teljes horizontjával.
A képzés érettségi vizsgával zárulhat. Az előkészítő szakmai képzés sikeres zárása jogosulttá teszi a tanulókat arra, hogy jelentkezzenek a személy- és vagyonőr szakmai vizsgára. Az emelt óraszámú informatikai
képzés a számítógép-kezelői képesítés megszerzését teheti lehetővé számukra.
Az utóbbi időben megnövekedett az érdeklődés a belügyi rendészeti ismeretekből közép és emelt szinten tehető érettségi vizsga iránt a már érettségivel rendelkezők (civil és hivatásos állományú fiatalok) körében is,
mivel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára (korábban Rendőrtiszti Főiskola) történő jelentkezésük esetén a jól sikerül
vizsga növeli bejutási esélyüket.
10
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1.2. A tantárgy létrehozása és az azóta eltelt több mint húsz
esztendő fontosabb változásai
A belügyi rendészeti ismeretek tantárgy létrehozásában, a tantervi és
érettségi követelményrendszer kidolgozásában kezdeményezőként tartjuk
számon a Tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálatot, illetve a munkában meghatározó szerepet játszó Bozorádi János r. őrnagyot (ma már alezredes) dr.
Cseh József hőr. alezredest, az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola volt
igazgatóhelyettesét, valamint Kesztyűs Máriát, a benyújtó középiskola
igazgatóhelyettesét.
2003 szeptemberében került sor a belügyi rendészeti ismeretek tantárgy
érettségi követelményeinek központi követelményként való kiadására,
melynek következtében a középiskolák számára lehetővé vált, hogy 2005ben tanítványaik már mint akkreditált tantárgyból tehessenek érettségi
vizsgát.
A Belügyminisztérium sikeresen egységesítette az irányítása alatt álló
rendészeti pályákra előkészítő képzést. A szoros szakmai kapcsolatot jelzi,
hogy a képzést folytató középiskolák sorra kötöttek együttműködési megállapodást a kijelölt rendőri szervekkel, melynek következtében szakmai
támogatást kérhettek a rendészeti terület oktatásához (de ez egyben egy
jelenleg is meglévő probléma kezdetét jelentette).
2003-at követően mind a rendészeti szakma, mind az oktatást bevezető
iskolák igényelték a további fejlesztéseket. Évek munkája kellett ahhoz,
hogy a Rendőrtiszti Főiskola elfogadja a belügyi rendészeti ismereteket
felvételi tárgyként. Ez természetesen a középszintű érettségi módosítását
is jelentette, mivel írásbeli részre is szükség lett. 2010-ben már közép és
emelt szinten is tehettek érettségi vizsgát a tanulók. Növelte a tantárgyi
érettségi iránti érdeklődést az a tény, hogy ekkorra már a rendészeti
szakközépiskolák felvételi eljárásukban plusz pontot adtak a belügyi rendészeti ismeretek érettségiért, illetve hogy a Rendőrtiszti Főiskola/Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának minden szakirányán
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a felvételi/jelentkezési pontszámok esetében a felvételi tárgyak valamelyikét kiválthatta a belügyi rendészeti ismeretekből tett érettségi.
Az elmúlt esztendőkben folyamatosan jelentkeztek képzési igények a tárgyat tanító iskolák pedagógusai részéről. A Belügyminisztérium Oktatási
Főigazgatósága már nem tudta megvalósítani azt a komplex 30 órás tanári továbbképzést, amelyet 2009 őszére tervezett, és amely szervesen kapcsolódott volna a 2009 szeptemberében lebonyolításra került próbaérettségi, és az azt összegző elemzés, illetve az érettségi modellezése során
szerzett tapasztalatok feldolgozásához.
A szakmai kérdések megbeszélésére az elmúlt tíz évet figyelembe véve
a közös érettségik alkalmával és a képzéshez tartozó országos tanulmányi
versenyeken volt lehetőség.
Rendelkezik a tantárgy tansegédlettel: 2003-ban (Jegyzet I-II.), 2008-ban
(Jegyzet I-III. és Munkafüzet I-II. ), 2011-ben (kiegészítő Füzetek I-II.),
amelyet a tantárgyat tanító pedagógusok és a szakma elismert képviselői
írtak, és amely tekintettel a rendészeti terület folyamatos jogszabályi változására, annak megfelelően folyamatos átalakulást, kiegészítést igényelne.
Az elmúlt évben gyökeresen megváltozott az iskolai rendszerű középiskolai képzés törvényi szabályozása (a szakképzésről szóló, a nemzeti köznevelésről szóló törvény, az OKJ és az OKJ módosításának eljárásrendje
stb.), ezért említést érdemel, hogy a rendészeti pályaorientációban fontos
szerepet betöltő – belügyi rendészeti ismeretek (közismereti) tárgy jövőbeni oktatására is hatással vannak a fent említett változások. A középiskolák közül a szakközépiskolák lehetőség esetén áttérnek az új rendészeti
ágazati „Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek” szakmai tárgy
oktatására, és csak a gimnáziumok fogják folytatni a belügyi rendészeti
ismeretek közismereti tárgy oktatását. Mindez még inkább szükségessé és
kívánatossá teszi a közoktatás körébe tartozó belügyi képzési struktúra
és hozzá kapcsolódóan a kimeneti követelmények rendszerének újraértelmezését.
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1.3. A belügyi rendészeti ismeretek tantárgy
követelményrendszerét meghatározó általános célok és
alapvetések
A belügyi rendészeti ismeretek tantárgy célja, hogy korlátozott lehetőségein belül cselekvő elkötelezettségre neveljen a rend, az igazság és az
igazságosság iránt, segítse a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.
Ezáltal járul hozzá ahhoz, hogy a tárgyat tanuló diák a haza felelős polgárává váljék, kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága, reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert, legyen képes felelős
döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően,
váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre.
A belügyi rendészeti ismeretek vizsgatantárgy többoldalú rendészeti,
rendvédelmi jellegű műveltséget, ismereteket közvetít, és komplex módon
segíti a diákok jogkövető, a társadalomért vagy kisebb közösségéért
felelősséggel bíró, a rend megteremtésében közreműködő állampolgárrá
válását.
Legfőbb feladata kettős, egyrészt az, hogy segítse a tanulók jogkövető állampolgárrá válását, másrészt az, hogy megalapozza rendvédelmi jellegű
pályaorientációját és az ehhez tartozó legalapvetőbb szakmai kompetenciáinak kialakítását.
Cél, hogy a tanulókban kialakuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet
érzése és az a felismerés, hogy a rend, a biztonság nagy érték és megteremtéséhez mindenkinek hozzá kell valamilyen mértékben járulnia. A tantárgy feladata, hogy elősegítse a bűn elítélését, ösztönözze a bűnözéstől
való távolmaradást és motiválja a bűnüldözésbe való valamilyen szintű
bekapcsolódást. Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges
képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az
egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés
megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerő13
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sítése. Ennek során részfeladata, hogy a tématerület – az iskolai alapműveltség által – már korábban érintett vonatkozásait árnyalja és megszilárdítsa, melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez szükséges kompetenciák.
A tantárgy a rendvédelem, a rendészet, a jog, a kriminalisztika legfontosabb fogalmainak, megközelítési módjainak megismertetését határozza
meg, amelyek révén a diákok képesek lesznek tudatosabban értelmezni
a biztonsággal kapcsolatos tapasztalataikat, és könnyebben eligazodnak
majd az egyre szerteágazóbb jogi kategóriák, továbbá a bonyolultabbá
váló társadalmi viszonyok között. A tantárgy keretein belül átadott tudásanyag igyekszik tudatosan jogkövető gondolkodási és cselekvési mintákat
és szerepeket közvetíteni. E tantárgynak – a tanulók életkorához igazodva
és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a rendvédelmi
szervek életéről is, mindemellett pedig szerepet vállal a diákok szociális
kompetenciáinak, viselkedéseinek – beszéd-, vita- és döntési készségek,
együttműködési készségek – erősítésében is.
A Belügyi rendészeti ismeretek tanítási-tanulási módszere a kezdetektől
tekintettel volt a következőkre: a részvétel a közügyekben megkívánja
a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra
megfelelő fejlettségét. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság,
a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogathatják e tantárgy
keretében alkalmazandó, a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és
tanulásszervezési eljárások. Hozzá kell segíteni a fiatalokat ahhoz, hogy
képessé váljanak érzelmeik hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlesztésére és a kölcsönös
elfogadásra. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal, (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás) amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.
A belügyi rendészeti ismeretek tantárgy sajátossága az induktivitás, amely
a tanítás személyességében és a társadalmi gyakorlathoz való közelség-
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ben jelenik meg. Szemlélete szorosan kötődik az aktuális rendvédelmi
helyzethez, gyakorlathoz, illetve a diákok társadalmi tapasztalataihoz. Ebből következően számtalan életszerű kompetenciafejlesztő feladat, esetelemzés, gyűjtés kapcsolódhat a tárgy tanításához.
Sajátossága még továbbá az, hogy nincs a tantárgyhoz illeszkedő pedagógiai végzettséget is adó felsőfokú (BA, MA) képzés, ezért a tantárgyat
oktatók egy része szakmai tudással és végzettséggel, másik része pedagógiai tudással és végzettséggel rendelkezik, de csupán elenyésző kisebbség bír mindkettővel.
Ez az anomália mutatkozik meg a gyakorlatban akkor, amikor az oktató
kolléga nem tud különbséget tenni a tankönyvi ismeretanyag és a vizsgakövetelmények között, illetve akkor, amikor értékelnie kell a tanulók
munkáját és érettségi teljesítményét. Tény azonban, hogy rendszeresen
jelzik ebbéli hiányosságaikat és igényüket olyan képzésre, amely ezt
a problémát kezelné.

1.4. A belügyi rendészeti ismeretek vizsgatárgy vizsgájával
kapcsolatos észrevételek, megállapítások és javaslatok
A közép és az emelt szintű vizsgakövetelmények között a különbség az
ismeretek mennyiségében, mélységében és a megközelítés módjában van.
A belügyi rendészeti vizsgatárgy esetében mind a közép, mind az emelt
szintű tartalmi követelményeknél meghatározó a törvényi/rendeleti háttér,
illetve azok állandósága vagy változása. Egy-egy rendelet átalakítása tucatnyi vonatkozó változtatást eredményez, amelyek követése az oktatásban és az érettségi vizsga tartalmi követelményeinek meghatározásában
is rendszeres módosításokat tesz szükségessé. Kiemelten fontos tehát
a tárgyat tanító tanárok naprakészsége a tanulók tájékoztatásában, és
ugyanilyen fontos az érettségi dokumentumok állandó felülvizsgálata
a fentiek figyelembevételével. Ugyanígy merül fel problémaként az a tény,
hogy a rendészeti pálya területei, struktúrája, szervezetei a társadalmi
igényeket figyelembe véve gyakrabban módosulnak, mint a közismereti
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tárgyak tudományterületei, így hiába törekszik a tételkészítő bizottság általánosabb érvényű és időt állóbb feladatok készítésére, a szakma rendszeresen változtatásokat generál.
1.4.1. Középszintű vizsga
1.4.1.1.

Tartalmi vizsgakövetelmények

A középszintű érettségi vizsgakövetelményei kb. tíz esztendeje a szakma
széleskörű bevonásával készültek el. Tíz esztendő alatt azonban a belügyi/rendészeti terület jogszabályi hátterét, feladatait és szerkezetét tekintve is megváltozott.
Az érettségi vizsga követelményeknek tükrözniük kellene ezt a változást
(és nem pusztán formai szempontokat figyelembe véve: IRM/BM). A katasztrófavédelem nagyobb hangsúllyal szeretne szerepelni a vizsgafeladatokban, tekintettel a rendészet területén jelenleg betöltött szerepére,
illetve arra, hogy így az érettségi a jelenleginél szélesebb elfogadottságú
lehetne. A rendészeti szervezetek közé tartozó büntetés-végrehajtási terület, illetve a civil biztonsági testületek témái szinte teljesen hiányoznak
a követelmények és így a vizsgafeladatok közül is.
Módosításokra igen, de az érettségi vizsga követelmények markáns megváltoztatására a tanításban közreműködő tanár kollégák nem jeleztek
igényt.
1.4.1.2.

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga szerkezetével és tartalmaival kapcsolatban lényegi
változtatási javaslatot nem fogalmazunk meg, de észrevételeink és javaslataink vannak.
Az írásbeli vizsga feladatlapjában már nem különül el a vizsgaleírásban
szereplő I. és II. rész.
Az írásbeli témaválasztásai, szövegei és feladattípusai megfelelőek. Problémaként jelennek meg a már nem hatályos rendeletek a feladatokban.
Ugyanígy nehézséget jelez a szervezeti változások követése is. Ezekre az
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esetekre tekintettel a követelmények általánosabb érvényű megfogalmazását javasoljuk.
A megadott törvényi/rendeleti hivatkozása cseréje, kiegészítése abban az
esetben nem szükséges, ha a követelmények megfogalmazása világossá
teszi a szükséges jogforrást.
A témakörök százalékos megjelenése a vizsgán szintén újragondolást kíván. Igény jelentkezett a tereptani ismeretek megjelenési arányának
csökkentése mellet az egyéb, rendészeti tevékenységet folytató szervezetek bemutatására. Szintén kívánalomként fogalmazódott meg a jogellenes
cselekmények elleni fellépés témakör szakmai elvárásainak mérséklésére is.
Témakör I.

Arány
%-ban

1. a rendészet alapjai
2. a

Belügyminisztérium

10
alá

tartozó

rendészeti

szervek

alá

tartozó

rendészeti

szervek

szakmai tevékenysége
3. a

Belügyminisztérium

funkcionális tevékenysége

20

25

4. tereptan

10

5. jogellenes cselekmények elleni fellépés

35

Az esszé jellegű kérdéseknél az írásbeli feladatok vizsgaleírásban javasolt
számot (2), illetve magát a feladattípust (esszé) – habár ez a feladat így
is megoldható – újra kellene gondolni és szabályozni. A sikertelen esszémegoldás (illetve a megoldás hiánya) aránytalanul nagy pontveszteséget
jelent a tanulónak, illetve a szubjektív értékelési szempontok is komoly
szerepet játszik a javításkor.
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Témakör I.
1. a rendészet alapjai

Arány
%-ban
–

2. a Belügyminisztérium alá tartozó rendészeti szervek
szakmai tevékenysége
3. a Belügyminisztérium alá tartozó rendészeti szervek
funkcionális tevékenysége

25

10

4. tereptan

25

5. jogellenes cselekmények elleni fellépés

40

Az írásbeli vizsga értékelésének arányai:
I. rövid kérdések 60 pont, II. esszék 40 pont megfelelőnek tekinthetők,
akkor, ha a fenti megjegyzések alapján az esszé „jelleg” újragondolása
megtörténik.
Mint már említettem, alapvető problémát az esszé kérdések javítása,
a feladaton belüli pontértékek pontos meghatározása, a szubjektív értékelési elemek minimálisra csökkentése jelenti a jelenlegi értékelési rendszerben.
1.4.1.3.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga kérdései rendszeres aktualizálást igényelnek a rendészeti terület változásait figyelembe véve.
A szóbeli vizsga értékelési szempontjainak egyszerűsítésére az alábbi
igény fogalmazódott meg:
–

helyes feladatmegoldás, tartalmi kifejtés, szaknyelv alkalmazása:
30 pont

–

logikus, rendszerezett témavezetés, helyes eszközhasználat, témához illő példák felidézése, meggyőző, határozott előadásmód:
20 pont
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A szóbeli vizsgához megadott eszközök egy részének cseréje indokolt,
ugyanis sok esetben biztosításuk csak személyes kapcsolatok útján lehetséges, és nem játszanak meghatározó szerepet a vizsgán.
1.4.2. Emelt szintű vizsga
1.4.2.1.

Tartalmi vizsgakövetelmények

Az emelt szintű érettségi vizsgakövetelmények megfogalmazásánál az
a meghatározó, hogy illeszkedjék a középszint követelményeihez, de tartalmilag és mélységében haladja meg azokat. Jelentős különbség még
a középszinthez képest a mélyebb összefüggések felismerése, illetve
a komplex feladatmegoldás és feladatértelmezés képességének megléte.
Mivel az emelt szint magában foglalja a középszintet is, bizonyos alapismeretek esetében kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor a kettő fedi
egymást, és nincs „meghaladásra” lehetőség. Ebben az esetben társításokkal, összefüggések felismertetésével lehet biztosítani az emelt szintnek
megfelelő vizsgaszintet.
1.4.2.2.

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga szerkezete, tartalmi és formai elemei kevésbé szabályozottak. Ennek a ténynek előnyei és hátrányai egyaránt vannak.
Mivel az emelt szinten az írásbeli esetében nincsenek meghatározva az
egyes témakörök százalékos arányai, érdemes elgondolkodni azon, hogy
a feladatok összeállítását segítené-e ezek kialakítása. A vizsgaleírásban
nem szerepel, hogy az írásbeli feladatlapnak hány esszét, illetve esszé jellegű feladatot kell tartalmaznia, ennek pontosabb megjelölését is átgondolandónak tartanánk.
Az írásbeli feladatlap esszé kérdéseinek javítására, a középszinten is már
jelzett, pontosítást, a pontérték körülhatároltabb meghatározást, illetve az
ezek kialakítására alkalmas alapvetések összehangolását javasoljuk.
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Az írásbeli vizsga értékelésének arányai:
I. rövid kérdések 60 pont, II. esszék 40 pont elfogadhatóak, viszont ideje
lenne egyszerűsíteni a 80 pont, majd felezett pontérték számítást
(40 pont).
1.4.2.3.

Szóbeli vizsga

A szóbeli tételek A és B feladatainak összeállításakor a vizsgaleírásban
megjelenő szempontok is igénylik az alaposabb tartalmi-szerkesztési öszszehangolást.
A szóbeli vizsgarész értékelésénél is igény mutatkozott az egyszerűsítésre (lásd középszint), illetve a témakörök pontarányainak módosítására,
(pl.: a szaknyelv alkalmazását 5 pont helyett 8 pontra emelni a tartalmi
kifejtés terhére) ezért ezen arányok szakmai fórum bevonásával történő
megvizsgálását is javasoljuk.

1.5. Összefoglaló a konferencia tapasztalatairól
A belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgy közép és emelt szintű
érettségire vonatkozó tartalmi és formai változtatási igényeinek megismerése széles körben, szóbeli (személyes beszélgetések) és írásbeli (kérdőív)
formában, valamint szakmai konferencia keretében történt.
A konferencián a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgy érettségijén hosszabb ideje közreműködő (tehát valós tapasztalattal rendelkező) tanár kollégák mondták el véleményüket.
A bevezető prezentáció tartalmazta azokat a kérdéseket, változtatási javaslatokat, amelyeket az előzetes információ-szerzés során összegyűjtöttünk és feldolgoztunk.
Gyakoriak voltak a tananyagra, a taneszközökre (három kötetes jegyzet,
két kötetes munkafüzet) vonatkozó megjegyzések és észrevételek, azonban ezek nem tartoznak a fejlesztés körébe, így ezekkel a konferencián
érdemben nem foglalkoztunk.
A vizsga szerkezete:
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A kollégák megfelelőnek tartják a középszintű és az emelt szintű írásbeli
60+40 pontot eredményező pontozását. Az írásbelik esszé kérdéseinek
pontozását illetően megjegyezték, hogy középszinten ne két 20 pontos
esszé legyen, hanem 2 rövidebb 10 pontos és egy hosszabb 20 pontos. Ez
lehetővé tenné három téma szerepeltetését, ami a vizsgázó számára is
kedvezőbb feltételeket teremtene.
Emelt szinten a fentihez hasonló javaslat hangzott el: 2 rövidebb 10 pontos és egy hosszabb 20 pontos esszékérdés szerepeltetése. Ez azonban
csak akkor valósítható meg, ha a jelenlegi 80 pont (30 + 30 + 20) felezéses alkalmazása megszűnik. Ebben a kérdésben kisebb vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy részletesebb, árnyaltabb értékelésre ad lehetőséget a magasabb pontszám, de végül a 40 pontos változat kapott megerősítést.
A középszintű és emelt szintű szóbeli vizsga értékelési szempontjait egyszerűsíteni szeretnék a vizsgatapasztalattal rendelkező kollégák. Az összpontszámon belül két rész elkülönítését javasolták (tartalmi rész szakszóhasználattal és formai rész). A szakmai szóhasználat értékelésével
kapcsolatban megjegyezték, hogy van olyan szóbeli tétel, amelyhez nem
kapcsolható értékelhető mennyiségű szakmai szó használata. Az ilyen
esetekben történő értékelést tenné reálisabbá, ha a tartalmi kifejtés részhez kapcsolódna a szakszóhasználat.
A vizsgakövetelmények:
Visszatérő észrevételként jelent meg a konferencián a vizsgatárgy követelményében megfogalmazott tartalmak gyakori változása. Ez esetben
mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgarész esetében az általánosabb megfogalmazás tűnik megoldásnak.
A követelményeknél bizonyos tartalmak megjelenésének hangsúlya is átdolgozást igényel (tereptan, jogellenes cselekményekkel szembeni fellépés, illetve az, hogy ha a középszinten szerepel %-os arány a témaköröket illetően, akkor ez emelt szinten is így legyen, vagy mindkét szinten
kerüljön ki az értékelési eszközök tárházából).
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Konkrét kérdésként hangzott el a követelményekben szereplő tereptan
helyzete (pl.: a rendőrség – a Készenléti Rendőrség kivételével – nem
használ térképet). Ennek ellenére nem a vizsgakövetelményekből való teljes kiemelés, hanem a mennyiség csökkentése volt a javaslat. Észrevételként hangzott el az is, hogy a térképek minősége gyakran hagy kívánnivalót maga után (nyomtatási problémák).
A vizsgakövetelményeknél mihamarabb javítani kell a tartalmi elavultságokat (pl.: rendeletek, szervezeti változások stb.) és a változások formai
jegyeit (pl.: IRM/BM).
A konferencián és az előzetes információgyűjtés során is a vizsgatárgyat
tanítók szakmai elkötelezettségével, javaslataik és észrevételei megfogalmazásakor pedig a jobbító szándék érvényesítésével találkoztam.
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2.

Czank László: Jelentés a katonai alapismeretek
érettségi vizsgatárgyról

2.1. A vizsgatárgy specifikus jellemzői
A katonai alapismeretek közismereti, választható tárgyként a 2005/2006os tanévtől tanulható a középiskolákban. A katonai alapismeretek akkreditációját az MH Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kollégium kezdeményezte, és a tantárgynak az akkreditáció után központi követelményekre épülő választható vizsgatárgy státusza lett. A tantárgy oktatása
a 2005-ben kiadott 963 9228 86 9 ISBN számú, 14-709-8/2005 számon
tankönyvvé nyilvánított tankönyvből történt. A tankönyv az MH Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kollégium oktatási anyagainak felhasználásával készült. A tankönyv akkreditációja 2009-ben ugyan lejárt, de
a 2012. december 31-ig hatályos középszintű érettségi alapjául ez szolgált. A tantárgyból ezen időszak alatt csak középszintű érettségi vizsgát
tehettek a diákok.
Az MH Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kollégium megszűnése
miatt a tantárgy gesztori feladatai 2009-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Karához kerültek. Elkezdődött a tantárgy
oktatásának teljesen új alapokra történő helyezése. Az új érettségi követelmények megalkotásával párhuzamosan 2009 márciusában elkezdődött
egy új tankönyv készítése, amely az eddigieknél sokkal szélesebb ismeretanyagot tartalmazott, ennek megfelelően 20 tárgykörből állt. A tankönyv elkészítésénél fontos szempont volt, hogy a benne lévő ismeretanyag tegye lehetővé az emelt szintű érettségire történő felkészítést is.
A könyvet az Oktatási Hivatal 2009 decemberében HM-69157 számon
tankönyvvé nyilvánította, majd 2011 őszén megjelent a tankönyv javított
utánnyomása is. A tankönyv engedélye 2014 decemberében jár le.
A 2009-2013 közötti átmeneti időszakot az jellemezte, hogy rendelkezésre
állt egy aktuális tartalommal, széleskörű ismereteket tartalmazó tananyag, de az érettségire történő felkészítésnél a pedagógusoknak figye23
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lembe kellett vennie a régi tankönyv ismeretanyagát is, hiszen a hatályos
érettségi követelmények a régi tankönyvben is szereplő, időközben elavult
ismeretanyagot tartalmazták.
Ezek között volt olyan, amely a 2007-es állapotoknak felelt meg, így például a „Bevezetés a szabályzatismeretbe” című fejezetben található –
a MH Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kollégium növendékeinek
életét szabályozó – ismeretek az intézmény megszűnésével értelmüket
vesztették.
Az átmeneti időszak nehézségeinek megoldásához a tantárgyat oktató pedagógusok hozzáértése, körültekintése, szakmai felkészültsége nagyban
hozzájárult.
Segítette a pedagógusok munkáját „A katonai alapismeretek közismereti
választható érettségi tantárgy gyakorlati oktatásának és számonkérésének
módszertana a középiskolák 9-12. évfolyamán” című, PED/236-1/2011.
számú akkreditált pedagógus továbbképzés, amelyet a HM Humánpolitikai
Főosztály és a ZMNE Hadtudományi Kar közösen dolgozott ki.
A pedagógusok felkészítésére több konferencia szerveződött, továbbá két
alkalommal került a sor az akkreditált pedagógus képzés lebonyolítására.
Az új tankönyvhöz 2011-ben elkészült a katonai alapismeretek munkafüzet (HM-94671), 2012-ben pedig a digitalizált tanári kézikönyv első része.
A tanári kézikönyv többek között tartalmazza a tantárgy feldolgozásának
tárgykörökre bontott részletes módszertanát, a tankönyv illusztrációit
egyenként kivetíthető formában, a kerettantervet, a hatályos általános és
részletes érettségi követelményeket, az emelt szintre felkészítő fakultáció
óratervét, és a munkafüzet feladatainak megoldásait.
Az új érettségi követelményekben szereplő szóbeli érettségi feladatokra
történő felkészülést segítő második rész 2013 márciusában készült el.
A tanári kézikönyv második része azzal a céllal készült, hogy a szóbeli
érettségi három témakörét (alaki ismeretek, egészségügyi ismeretek, térkép és tereptani alapismeretek) dolgozza fel. Ennek megfelelően a részletes érettségi követelményekben szereplő alaki ismeretekkel kapcsolatos
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gyakorlati feladatok végrehajtását az MH Ludovika Zászlóalj hallgatóival
készült filmrészletek mutatják be. Az egészségügyi ismeretek anyagát
szimulált baleseti helyszínek segítségével, módszertani jellegű filmrészletekkel dolgozza fel az anyag. A térkép és tereptani alapismeretek ismeretanyagát animációs diasor mutatja be.

2.2. Az érettségi vizsga mindkét szintjére vonatkozó
jellemzők
2013. január elsején lépett hatályba a tantárgy új érettségi követelményrendszere. Összhangba került a 2013. szeptember elsejétől hatályos új
kerettanterv, a diákok rendelkezésére álló tananyag, valamint az alábbi
jogszabályokban megjelent általános és részletes érettségi követelmények:
•

100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról.

•

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló többször módosított 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.

A katonai alapismeretek érettségi vizsga az alábbi ismeretek elsajátítottságának szintjét vizsgálja, azt hivatott megállapítani, hogy a vizsgázó:
–

képes-e a katonai terminológia szakszerű alkalmazására;

–

képes-e a rendelkezésre bocsátott források használatára és értékelésére, abból megfelelő következtetések levonására;

–

képes-e a hazánk biztonságpolitikai környezetét meghatározó tényezők és összefüggések feltárására, bemutatására;

–

képes-e a NATO-ra jellemző, a tagállamok teljes körű szuverenitását
figyelembe vevő, kormányközi alapon történő működés és döntéshozatal megértésére;

–

ismeri-e az Európai Unió kialakulási folyamatát, közös kül- és biztonságpolitikáját;

–

képes-e bemutatni a Magyar Honvédség felépítését, külföldi szerepvállalását a szövetségi feladatok rendszerében;
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–

képes-e megbízhatóan végrehajtani a térképismeret, valamint a terepen történő tájékozódás alapműveleteit;

–

ismeri-e Magyarország honvédelmi rendszerének felépítésével és
működésével kapcsolatos szabályzók lényegi elemeit, az alaki felkészítés, valamint az egészségügyi ismeretek gyakorlati feladatait;

–

vannak-e reális elképzelései arról, melyek azok az új feladatok és új
kihívások, amelyekkel a honvédelemért dolgozók következő nemzedékének kell majd megbirkóznia;

–

kialakult-e benne valós kép arról, hogy a katonai feladatok magas
szintű elsajátításához a későbbiekben még miről kell majd tanulniuk, illetve milyen gyakorlati képességekre és tudásra kell szert tenniük.

A középszintű vizsgán a vizsgázóknak az egyszerűbb ismeretszerzési eljárásokról, a rendszerezés és alkalmazás alapvető formáiról kell számot adniuk. A vizsgakövetelményekben megfogalmazott témakörök lényegi
ismeretanyagának reprodukálása, a fontosabb összefüggések felismerése,
a katonai terminológia használata, a gyakorlati ismeretek elsajátítása és
az érettségin történő alkalmazása a követelmény. A középszintű vizsgára
történő felkészüléssel a vizsgázó olyan általános ismeretekre tesz szert,
amely része az adott korosztály általános műveltségének, ezen ismereteit
állampolgárként tudja hasznosítani. A középszintű vizsgára történő felkészítés 208 órában történik.
Az emelt szintű vizsga elsősorban a katonai felsőoktatásba készülő vizsgázók képességeit és ismereteit vizsgálja, a vizsgázótól a középszintű követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezőkészséget, összetettebb összehasonlítási és elemzési szempontokat
követel meg, valamint a tények és az adatok tágabb körét kéri számon.
Az emelt szintű vizsga ismeretanyagának elsajátításával a vizsgázó olyan
elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jut, amelyeket a Magyar Honvédségbe történő bekerülés esetén hasznosítani tud. Az emelt szintű vizsgára történő felkészítés 276 órában történik.
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Az emelt szintű és a középszintű érettségi tartalmi követelményeit a jelenleg hatályos jogszabály előkészítése és hatálybalépése között eltelt viszonylag hosszú idő miatt a tavalyi év végén felülvizsgáltuk. A tananyag
tartalmában történt változásokat, valamint az elmúlt két év pedagógus
továbbképzésein és konferenciáin elhangzott véleményeket is figyelembe
vettük. Az alábbi tartalmi követelmények már tartalmazzák ezeket a változtatási javaslatokat.

2.3. A középszintű érettségi vizsgamodellje
A középszintű vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, az írásbeli vizsga időtartama 120 perc, a szóbeli vizsgáé 15 perc.
Az írásbeli vizsga feladatlap 25-30 feladatot tartalmazhat, összeállításakor
az alábbi témakörök szerepelhetnek:
•

Magyarország biztonságpolitikai környezete

•

a Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek

•

a modern háborúk jellemzői, különleges egységek

•

térkép- és tereptani alapismeretek

•

általános katonai ismeretek

•

a honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek

•

hadijogi alapismeretek

•

a szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben

•

egészségügyi ismeretek

Az írásbeli feladatlap komplex feladatokból áll, és a teljesség igénye nélkül
az alábbi feladattípusokat tartalmazhatja: rövid választ igénylő, nyitott
kérdések, feleletválasztás, hiányos szöveg kiegészítése, igaz-hamis állítások kiválasztása, fogalmak felismerése, hibásan leírt fogalmak kijavítása,
ábrák, vázlatok kiegészítése vagy felismerése, csoportosítás megadott kategóriák szerint, stb.
A szóbeli vizsga három altételből áll, az „A” altétel térkép és tereptani
alapismereteket, a „B” altétel alaki ismereteket, a „C” altétel egészségügyi
ismereteket tartalmaz.
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2.3.1. A középszintű érettségi értékelési rendszere
Az írásbeli feladatlap megoldásával maximum 100 pont érhető el. Az
„A” altételre 20 pont, a „B” altételre 15 pont, míg a „C” altételre 15 pont
adható maximálisan. A vizsga érdemjegyének megállapítása a többi tantárgyra vonatkozó általános szabályok alapján történik. Az írásbeli feladatok értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
A szóbeli vizsgák értékelése a lebonyolítási szabályoknak megfelelően
a vizsgáztató tanár által összeállított, illetve Kormányhivatal által szervezett vizsga esetében a központi értékelési útmutató alapján történik.

2.4. Az emelt szintű érettségi vizsgamodellje
A emelt szintű vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga időtartama összesen 240 perc, ezen belül az I. feladatsor megoldására
80 perc, a II. feladatsor megoldására 160 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.
Az írásbeli vizsga esetében az alábbi témakörök szerepelhetnek:
•

Magyarország biztonságpolitikai környezete

•

a Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek

•

a modern háborúk jellemzői, különleges egységek

•

térkép- és tereptani alapismeretek

•

általános katonai ismeretek

•

a honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek

•

hadijogi alapismeretek

•

a szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben

•

egészségügyi ismeretek

Az írásbeli I. feladatsor 20-25 feladatot tartalmazhat, komplex feladatokból áll, és a teljesség igénye nélkül az alábbi feladattípusokat tartalmazhatja: rövid választ igénylő, nyitott kérdések, feleletválasztás, hiányos
szöveg kiegészítése, igaz-hamis állítások kiválasztása, fogalmak felismerése, hibásan leírt fogalmak kijavítása, ábrák, vázlatok kiegészítése vagy
felismerése, csoportosítás megadott kategóriák szerint, stb.
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Az írásbeli II. feladatsor esetében 2 hosszú és 2 rövid kifejtendő szöveges,
valamint 2 tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani.
A szóbeli vizsga három feladatból áll. Az „A” feladat esetében egy téma
összefüggő kifejtését kell végrehajtani megadott szempontok alapján.
A „B” feladat alaki ismeretek vagy térkép- és tereptani alapismeretekkel.
míg a „C” feladat egészségügyi ismeretekkel kapcsolatos feladatok megoldását jelenti.
A szóbeli feladatoknál az alábbi témakörök szerepelhetnek:
•

Magyarország biztonságpolitikai környezete

•

a Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek

•

a modern háborúk jellemzői, különleges egységek

•

térkép- és tereptani alapismeretek

•

általános katonai ismeretek

•

a honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek

•

hadijogi alapismeretek

•

a szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben

•

egészségügyi ismeretek

•

alaki ismeretek

2.4.1. Az emelt szintű érettségi értékelési rendszere
Az emelt szintű írásbeli érettségi összpontszáma 100 pont. Az I. feladatsornál maximálisan 40 pont érhető el, A II. feladatsor esetében a hosszú,
kifejtendő

feladatokra

15-15

pont,

a

rövid

kifejtendő

feladatokra

10-10 pont, míg a tájékozódási feladatokra 5-5 pont adható. Az írásbeli
feladatok értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
A szóbeli vizsgán az „A” feladatra 20 pont, a „B” feladatra 15 pont, a „C”
feladatra 15 pont adható, így a szóbeli vizsga összpontszáma 50 pont lehet. A szóbeli vizsgák értékelése a lebonyolítási szabályoknak megfelelően, a központi értékelési útmutató alapján történik.
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Az eddig lezajlott érettségi vizsgák eredményei
A középszintű vizsgák évenkénti összesített eredményei
Az

Elért

Írásbeli

Szóbeli

összpont-

vizsgaátlag

vizsgaátlag

szám %

%

%

3,44

58,26

48,44

78,41

149

3,45

57,09

45,68

79,91

2011

106

3,35

55,25

45,57

74,59

2010

53

3,73

62,75

56,53

75,19

2009

38

3,71

62,73

54,73

78,73

2008

4

4,00

68,50

60,50

84,50

2007

15

4,00

68,86

60,00

84,26

Összesen

574

3,67

61,92

53,06

79,37

Létszám

Érettségi

(fő)

átlag

2013

209

2012

érettségi
éve

A középszintű vizsgaeredmények esetében az eredményekben jelentős eltérés nem tapasztalható. Annyi azonban kiolvasható, hogy 2011-től az
írásbeli vizsgaátlag és ezzel együtt az érettségi eredmények átlaga is
csökkent, azóta viszont jelentősen nem változott.
Az emelt szintű vizsgák eredményei:
Az
érettségi
éve
2013

Létszám

Érettségi

(fő)

átlag

15

4,87

Elért

Írásbeli

Szóbeli

összpont-

vizsgaátlag

vizsgaátlag

szám %

%

%

72,00

69,67

76,33

Emelt szinten a 15 fő összes vizsgázóból csak egy rendes vizsgázó volt,
a többiek kiegészítő vagy szintemelő vizsgát tettek. Ebből az eredményből
nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.
A 2013. január elsejétől hatályos érettségi követelmények tényleges hatásait egy érettségi időszak eredményeiből nem lehet pontosan megítélni.

2.5. A konferencia tapasztalatai
A 2014. április 09-én lezajlott konferencia szekcióülésén az előadást követően az alábbi észrevételek és hozzászólások hangzottak el.
Egy székesfehérvári szakképző iskola tanára elmondta, hogy szükség lenne a pedagógus továbbképzésekre, illetve a pedagógusképzésekre.
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Egy gyáli szakközépiskola jelenlévő pedagógusa hozzászólásában elmondta, hogy szeptembertől szakkörként tervezik indítani a tárgyat, és az érdeklődéstől függően vezetik majd be az iskolában érettségi tárgyként.
Szintén érdeklődött a tanári kézikönyvvel és a pedagógusképzésekkel
kapcsolatban.
Egy pápai szakképző iskolából jelenlévő pedagógus a Katonai alapismereteket tanító kollégája helyett vett részt a konferencián. A véleménye az,
hogy ismeretei alapján a tantárgy megmozgatja a gyerekek fantáziáját és
hasznos.
Egy debreceni gimnázium és szakközépiskola igazgatóhelyettese hozzászólásában elmondta, hogy náluk Honvédelmi alapismeretek néven megy
az oktatás, emellett szintén hiányolta a pedagógus felkészítést.

2.6. Részletes javaslatok az elkészült szakértői anyag
megállapításainak és a konferencián elhangzottaknak
figyelembevételével
Az alábbi javaslatok egy része nem közvetlenül az érettségi követelményeket érinti, azonban mindegyik javaslat közvetlen hatással van a diákok
érettségire történő felkészítésére és az érettségi vizsgák lebonyolítására is.
2.6.1. Javaslatok az jelenleg hatályos érettségi
követelményekkel kapcsolatban
Javasolt mindkét szintre vonatkozóan az általános és részletes érettségi
követelmények néhány részletének kismértékű megváltoztatása. Ennek
a célja egyrészt az, hogy a kidolgozás óta bekövetkezett jogszabályi változásokkal összhangba kell hozni az érettségi követelmények szövegét,
másrészt néhány célszerű tartalmi módosítás is kell végrehajtani.
Az 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról módosítási javaslatai:
A katonai alapismeretek érettségi vizsga célja és a tartalmi követelmények
szövegrészben az alábbi változtatást javaslom.
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•

A Magyar Köztársaság megnevezés javítása Magyarország megnevezésre.

•

Az emelt szint tartalmi követelmények 1. pontban a Hazánk katonai
stratégiájának fontosabb elemei szövegrész törlése. Ennek a módosítási javaslatnak az az indoklása, hogy ez a témakör szükségtelen
a korosztály felkészültségét figyelembe véve.

•

A diákok megnevezés helyett a vizsgázók megnevezés alkalmazása.

40/2002. (V. 24.) OM rendeletet illetően az alábbi módosítási javaslatokat fogalmaznám meg.
o A témakörök rész vonatkozásában a fentiekben megfogalmazott indokok alapján a Hazánk katonai stratégiájának fontosabb elemei
szövegrész törlése mind a középszintű, mind pedig az emelt szintű
részből.
•

A Magyarország biztonság-politikai környezete témánál a középszintű és az emelt szintű ismeretanyag sorrendjének szinkronba hozása.

•

A jogszabályi változásokat figyelembe véve a részletes követelményekben a Magyar Köztársaság megnevezés javítása Magyarország
megnevezésre.

•

Az alaki ismeretek középszintű ismeretanyagában stilisztikai javítások végrehajtása.

•

A honvédelem rendszere és a honvédelmi kötelezettségek középszintű ismeretanyagában az Alaptörvény által nevesített különleges
jogrend elnevezés szerepeltetése.

•

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői rész vonatkozásában a jelenleg érvényes jogszabály mindkét szinten meghatározza,
hogy az írásbeli feladatlapok készítésekor a felsorolt kilenc témakör
milyen arányban szerepeljen. A tételkészítés eddigi tapasztalatai azt
mutatják, hogy nem célszerű ennyire részletesen meghatározni az
egyes feladatok témakörönkénti megoszlását. Ezért ezt a részt mind
középszinten, mind pedig emelt szinten törölni kell a jogszabályból.
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A szóbeli vizsga tartalmi és formai jellemzői rész esetében a jelenleg érvényes jogszabály készítésekor az volt az elképzelés, hogy az egészségügyi ismeretek és az alaki ismeretek feladat végrehajtásakor a vizsgázó
igénybe veheti a többi vizsgázó társ segítségét is, ha a feladat olyan jellegű. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy nem áll rendelkezésre
minden vizsgán annyi vizsgázó, hogy ez így maradéktalanul végrehajtható
legyen. Ezért mind középszinten, mind pedig emelt szinten olyan módosításra van szükség, hogy a szóbeli feladat tartalmától függően az elméleti
ismertetés mellett a gyakorlati végrehajtás is a feladat része lehessen,
míg a vizsgázó társak bevonásának lehetőségét törölni kell a jogszabályból.
2.6.2. Pedagógus felkészítés
Általános és mindenki által támogatott vélemény, hogy nem megoldott
a katonai alapismereteket tanító pedagógusok felkészítése, ami azt jelenti,
hogy kevés pedagógus felel meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 3. mellékletében megfogalmazott követelményeknek. Ehhez
ebben az esetben egyetemi szintű pedagógiai és felsőfokú katonai végzettség szükséges. A polgári pedagógusok nem rendelkeznek a szükséges
katonai végzettséggel, a katonaként tanítók pedig nem rendelkeznek
a szükséges pedagógiai végzettséggel. Ez a helyzet nem csak az oktatást,
hanem az érettségiztetést is befolyásolja, ami az emelt szintű vizsga
2013-as bevezetése óta különösen nagy hangsúlyt kapott. A pedagógusok
felkészítése érdekében 2012-2013-ban elkészült az alábbi két képzési
program, amelyek elindítása megoldást kínál a felvetett problémákra.
1. „Honvédelmi ismeretek szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak”
Ezt a 2012-ben, négy féléves, levelező képzés formájában, a gyakorló polgári pedagógusok számára készült programot,, a Kaposvári
Egyetem nyújtotta be az Oktatási Hivatalba, amely azóta azt már
egyszer véleményezte. Ezt követően a folyamat elakadt és nem rendelkezem információval a jelenlegi helyzetről.
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2. „Honvédelmi nevelő mesterszak”
A szakalapítási dokumentáció 2013-ban készült el, kiemelt célcsoportja a nemzetvédelmi és katonai képzési területen felsőfokú végzettséggel rendelkezők, azonban a polgári pedagógusok számára is
készen van már egy változat. A szakalapítás elindítása nem történt
meg és sajnos e képzési program tekintetében sem rendelkezem információval a jelenlegi helyzetről.
3. Akkreditált pedagógus továbbképzések
Képzett pedagógusok számára az alábbi, egyenként 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzés áll rendelkezésre, amelyek elvégzése
az átmeneti időszakban lehetővé tenné a törvényben előírtaknak való megfelelést.
3.1. „A katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy gyakorlati oktatásának és számonkérésének módszertana
a középiskolák 9-12. évfolyamán” című, 236-1/2011. számú akkreditált továbbképzés.
3.2. „A hazafias és honvédelmi nevelés módszertana a középiskola
9-13. évfolyamán” című, 82/294/2012. számú akkreditált továbbképzés.
Az elmúlt két évben csupán a 3.1. pontban lévő továbbképzésből zajlott le
két tanfolyam, míg a másikból egy sem.
Összefoglalva tehát, minden feltétel adott ahhoz, hogy a katonai
alapismereteket tanító pedagógusok felkészültsége megfeleljen
a törvényben előírtaknak, azonban ehhez végre kell hajtani a szakalapításhoz és az akkreditációhoz szükséges lépéseket.
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2.6.3. Javaslatok a diákok rendelkezésére álló tananyaggal
kapcsolatban
A jelenleg rendelkezésre álló tankönyv az egyetlen tananyag, amely az
érettségi vizsgára történő felkészítést és felkészülést segíti. A tankönyv
2009-ben készült, 2011-ben jelent meg javított utánnyomása, akkreditációja pedig 2014 decemberében jár le. A tananyag jellegéből adódóan
a benne lévő ismeretanyag viszonylag gyorsan elévül. Ez elsősorban
a Magyar Honvédség felépítésére, az azzal kapcsolatos fogalmak változására, a személyi állomány jogviszonyával kapcsolatos jogszabályi változásokra jellemző. Hasonlóan változnak a biztonságpolitikával, az Európai
Unióval és a NATO-val kapcsolatos ismeretek is.
Komoly hiányosság, hogy az emelt szintű érettségire történő felkészüléshez előírt 68 órás fakultációhoz nem áll rendelkezésre
a tankönyvön kívül megfelelő színvonalú tananyag.
A tananyag mennyisége, annak változatlansága az évek múlásával egyre
nehezíti a tételkészítő bizottság munkáját és különösen igaz ez az emelt
szintű feladatok elkészítése esetében.
A felsőoktatásban tanuló hallgatók számára rendelkezésre áll a digitális,
honvédelmi alapismeretek tananyag, amely a tankönyv minden ismeretanyagát tartalmazza. Ezen tananyag aktualizálása folyamatos. Meg kellene találni annak a módját, hogy a katonai alapismeretek oktatásában ezt
fel lehessen használni, így például lehetőséget biztosítani arra,, hogy az
emelt szintű érettségire történő felkészítés során a tananyag egyes részeit
használhassák a pedagógusok.

35

ÉNEK-ZENE

3.

Rápli Györgyi: Jelentés az ének-zene kétszintű
érettségi vizsgatárgyról

Az ének-zene kötelezően választható érettségi tárgy. A tantárgyat a diák
a középiskolákban a 10. évfolyamig tanulja. Sajnos csak kevés intézményben fordul elő, hogy még a 11. évfolyamon is a tantárgyfelosztás része. További jogi lehetőség az intézmények számára, ha a pedagógiai
programjukban megjelölve úgy szabályoznak, hogy a 11-12. évfolyamon
a művészetek műveltségterületén belül az ének-zene tantárgyi képzést
választják.
A tanuló a vizsgára való felkészülését fakultációs órakeretben mélyítheti.
A vizsgát jellemzően azok választják, akik kellőképpen érdeklődők a zene
iránt vagy szakirányú felsőoktatási intézménybe felvételiznek (bár az
érettségi nem feltétele a jelentkezésnek).

3.1. Kronológiai áttekintés
Az érettségiző diák 2004-ig csak szóbeli vizsgát tehetett. A 20-25 szóbeli
tételt a központilag meghatározott követelmények és témakörök figyelembevételével a szaktanár állította össze. Minden tétel három feladatból
állt. Az „A” tétel – kitekintéssel a társművészetekre – a zenetörténetben
való jártasságot mérte, a „B” egy-egy népzenei vagy műzenei szemelvény
előadását és elemzését jelentette, míg a „C” tételbe foglalták a zenei írás
mérését, vagyis egy ismert dallam lejegyzését, a lapról éneklést és egy
kétszólamú éneklési gyakorlatot is.
A kétszintű vizsgafejlesztés 2000-ben kezdődött az általános és a részletes vizsgakövetelmények kidolgozásával. Az előkészítésben ének-zene
szakértők, szaktanácsadók és gyakorló pedagógusok vettek részt. A vizsgafejlesztés legfőbb újdonsága annak formájában rejlett, így a két szinten
történő követelmény kidolgozása és az ének-zenében egy új vizsgarész,
az írásbeli vizsga beépítése volt. A tartalmi módosítás elsősorban a nemzeti alaptanterv szerinti átdolgozást jelentette, hiszen az ének-zene vizsga
a mindenkori alaptanterv „törzsanyagát” kell, hogy feldolgozza. Hosszas
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szakmai meggondolást igényelt a vizsgakövetelmények belső strukturálása, a vizsgamodell kialakítása, az alkotás és a befogadás, az ismeretek,
a tudás, a képességek, készségek egymással összefüggő rendszerének
érvényesítése az értékelés és a vizsga-mérés szempontjából. Végül két
nagy egységbe szerveződtek a tartalmak, így 1. reprodukálás, 2. befogadás.
A kétszintű ének-zene érettségi vizsga fejlesztése hosszas munkafolyamat
volt, melynek eredményeképpen kipróbálásra elkészült a vizsgaanyag.
Mintafeladatokat dolgoztunk ki, amelyeket próbaméréseken teszteltünk.
Tantárgyi minta-érettségik zajlottak a főváros középiskoláiban. A tanárok
előzetesen megkapták a felkészüléshez szükséges követelményrendszert
és a két szintre kidolgozott érettségi útmutatót is. A minta-feladatlapok
segítségével kipróbálásra került a közép- és emelt szint egy-egy vizsga
feladatsora. A minta tartalmazott a közép- és emelt szinten egy-egy írásbeli és gyakorlati/szóbeli feladatsort, vizsgalapot, értékelési- és pontozási
útmutatót, valamint értékelő lapot. A próbamérésekből levont tanulságokat 2001-ben beépítették a készülő részletes vizsgakövetelményekbe. Ezt
követte a széles körű szakmai vita, mely során reprezentatív minta alapján a középiskolai tanárok, a pedagógiai intézetek munkatársai, a felsőoktatási intézmények tanárai és a zeneművészethez tartozó szakmai
szervezetek képviselői véleményt alkothattak. Ennek eredményeként az
anyag – a fejlesztők örömére – csak finomhangolást igényelt.
A magyar zenei nevelés az óvodától a felsőoktatási intézményekig egységes koncepcióra épülve énekes alapú. Kiemelt tanítási cél az alkotás és az
értő befogadás. Az ismeretek számonkérése jellemzően verbális megnyilatkozásokban jelentkezik. Az írásbeli próba-érettségi eredményének vegyes színvonala felhívta a szakma figyelmét arra, hogy a tanórai munkába
olyan feladattípusokat is beemeljenek, amelyek a tantárgyi tudás és készségek objektív mérhetőségét segítik. A nemzeti alaptantervhez is igazodó
tartalmi változtatások mindinkább előtérbe helyezték a tantárgyhoz kapcsolódó társművészeti, kortörténeti és történelmi összefüggéseket vizsgá-
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ló befogadás szerepét is. A társművészetekkel történő kapcsolódások
a korábbi anyagokban csak érintőlegesen szerepeltek. Szeretnénk, ha
a mostani tervezet (2014) hangsúlyozná ezeket.
Az ezredforduló táján kialakult szemléletváltás, a használható tudás koncepciója az ének-zene vizsgatárgy esetében a Részletes vizsgakövetelmény alapján a következőt jelenti. „(…) A középszintű érettségi vizsga
követelményeinek teljesítése azt tanúsítja, hogy a vizsgázó teljesíti-e az
általános zenei műveltségnek a vizsga követelményeiben megfogalmazott
elvárásait. Rendelkezik-e olyan jártasságokkal, készségekkel, képességekkel és ismeretekkel a befogadás és a reprodukálás folyamatában, melyek alkalmassá teszik a mindennapi életben a zeneművészet iránti
fogékonyság és kötődés kifejezésére. Az emelt szintű érettségi vizsga követelményei feltételezik az ének-zene tárgy iránti nagyobb érdeklődést,
vonzódást és annak szándékát is, hogy a vizsgázó valamely zenei követelményeket támasztó felsőoktatási intézménybe kíván felvételt nyerni.
(…) Az emelt szintű tudásnál előtérbe kerül az elért zenei képességekben,
az elvárható zenei ismeretekben kimutatható, alaposabb összefüggéseket
is feltáró tájékozottság vizsgálata. Az emelt szint emellett új ismereteket
is tartalmaz.” (Forrás: Részletes vizsgakövetelmények használata és felépítése – bevezető, Az érettségi vizsga részletes követelményeiről
szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet melléklete). A vizsgaanyag kifejlesztése során feltétel volt, hogy az emelt szintű vizsgán legyen lehetőség

a mélyebb

szakirányú

tudás

bemutatására,

mely

elmélyültebb

felkészülést igényel. A két szint megteremti a lehetőséget a nehézségi fokozatok szerinti választáshoz, hiszen a szintek alapvetően más célokat
szolgálnak.
A 2004/2005-ös tanévben bevezetett új típusú, kétszintű ének-zene érettségi vizsga a szaktanárok körében azt a szakmai tervet is megcélozta,
hogy az a felsőoktatási intézményekbe történő felvételik belépője lehessen
akár úgy is, hogy nem váltja ki a speciális felvételi eljárást. Ez azt jelentette volna, hogy az óvó- és tanítóképzőkbe jelentkezők legalább közép-
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szinten ének-zene érettségi vizsgát tesznek, viszont a tanárképzőkbe jelentkezők az emelt szinten lennének kötelesek érettségizni ahhoz, hogy
részt vehessenek a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásában. A kétszintű érettségi teljesítése csak az egyetemi felvételi eljárásban nem
játszhat szerepet (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem). Kb. 10 éve szerveződött az ELTE ének-zene tanszék partnerségével ebben a témában
konzultáció. Az érvényesítés számos ok miatt elmaradt. Érzékenyen érintő
keserű pontja ez az ének-zene érettségi rendszerének, hiszen aki teljesíti
a vizsgát, az plusz pontot nem vihet magával a felvételire, és ráadásul
nem is feltétele a zenei felsőoktatásba való bekerülésnek. Az érvényesítés,
a felsőoktatásba való beszámítás ellehetetlenülése a tantárgy presztízsét
is gyengítette. Mindehhez hozzájárult, hogy időközben (2011) a kis tárgyak esetében az emelt szinten történő érettségi lehetősége megszűnt.

3.2. Módosítási javaslatok – 2014
Az érettségi vizsgaeredmény értékelésére a meglévő statisztikai adatok
alapján tárgyunk esetében nem került sor. A vitaindító anyag az énekzene tételkészítő bizottság módosító javaslatait tükrözi, mely a már lezajlott érettségi vizsgák során felmerült kérdések, észrevételek alapján, illetve az érettségi vizsgákon javító és kérdező tanárként résztvevő kollégák
szakmai meglátásai alapján készült.
3.2.1. Részletes követelmények
3.2.1.1.
•

Az

Szerkezet

I. részben (Részletes vizsgakövetelmény) mindkét

a könnyebb

áttekinthetőség

és

tanulás

szempontjából

szinten
javasolt

a táblázat anyagának átrendezése.
•

Külön fejezetet kíván a zeneelmélet (1.1.3) a lapról olvasás (1.1.4),
ami eddig az adott stíluskör oszlopában szerepelt.

•

A műelemzés bővítetést igényel a Romantika stíluskörével (1.2.2).

•

A zenefelismerés táblázatának egyszerűsítése javasolt (2.2).
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3.2.1.2.

Tartalmi vizsgakövetelmények

A részletes vizsgakövetelményekben a középszintű és emelt szintű követelményekre vonatkozó tartalmi szabályozás módosítása, esetenkénti
bővítése, szűkítése szükséges. Elmaradhatatlan az anyag frissítése, a két
szint követelményeinek újragondolása a taníthatóság és a teljesíthetőség
szempontjából, másrészt a változatos és a sokféle feladattípus írásának
segítése okán.
Középszint
•

Néhány esetben tartalmi gazdagítás és mennyiségi növelés kívánatos, illetve egyes tartalom átemelése az emelt szintből. Pl.:
J. Haydn, W. A. Mozart és L. van Beethoven egy-egy dalának éneklése emlékezetből, (tanári) zongorakísérettel; vagy a zsoltár, a himnusz és a mise fogalmának meghatározása.

•

Természetesen könnyíteni is kell a középszinten.

Pl.: az énekes

anyagban tágabb teret kell biztosítani a zenetörténeti korokon belül
kiválasztható daloknak.
•

1.1.4. A lapról olvasást könnyíteni lehet azáltal, hogy lehetséges
a hangneves ének is.

•

1.2. Módosító javaslataink alapján a műelemzés előtérbe helyezi
a tanult ismeretek kompetencia alapú alkalmazását.

•

1.2.1 Az elemzési szempontokat szükséges pontosítani. Pl.: a népzene területén az énekelt régi és új stílusú magyar népdalok elemzése szempontok alapján, így dallamvonal, sorszerkezet, kadencia,
szótagszám, hangkészlet, hangsor megállapítása vagy besorolás az
alapvető stílusrétegekbe. Általános követelmény az énekelt anyaghoz kapcsolódó népzenei ismeretek – téma – és ünnepkör-, valamint dialektus szerinti besorolás.

•

2.1. A zenetörténet (népzene és műzene) tartalmait újra kell gondolni, igazodva az érvényben lévő kerettantervi rendelethez („A” és
„B” típusú ének-zene kerettantervek ajánlásai).
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•

2.1. Mindkét szinten bővítetésre vár a zeneszerzők azon köre, amelyek munkásságát vázlatosan ismerni kell, így javasolt beépíteni
Arezzoi Guido, J. S. Bach, G. F. Händel, J. Haydn, W. A. Mozart,
L. van Beethoven életművét.

•

2.1.2 Emelt szintről középszintre kerüljön át a zsoltár, a himnusz és
a mise fogalmának meghatározása.

•

2.1.2 Pontosítás javasolt a trouvère dallamok beírásával, így: az
énekes világi zene általános jellemzése (trubadúr, trouvère dallamok).

•

2.1.2. Középszintre átcsoportosítható a homofon és polifon szerkesztési mód kottakép alapján történő felismerése és értelmezése.
A da capo-s ária formai ismerete és a korál szerepének ismertetése.

•

2.1.2. Könnyítés javasolt a századfordulós ismeretek körében: a zenei impresszionizmus bemutatása (melodika, hangkészlet, hangszerelés), zenei törekvések a századfordulón.

•

2.1.2. Pontosításra várnak a XX. századi és a kortárs zenei követelmények. Pl.: Bartók Béla és Kodály Zoltán életművének bemutatása
(életút, főbb művek). A XX. század főbb zenei irányzatainak megnevezése, lényegük ismerete (neoklasszicizmus, folklorizmus, expreszszionizmus). Komponálási technika (dodekafónia) megnevezése,
lényegének ismerete. Az amerikai zene fejlődésének, a dzsessznek
és hatásának leíró jellegű, általános bemutatása.

•

2.2. Pontosítás, illetve kiegészítés javasolt a zenefelismerés témakörben: műjegyzékben szereplő művek felismerése CD-ről történő
lejátszás alapján. Valamennyi, műjegyzékben szereplő művet általánosságban az alábbiak szerint kell azonosítani: korszak, illetve évszázad, zeneszerző, mű címe, részlet (tétel) címe, műfaj, forma.

•

2.2.1. Zenefelismerés kiegészítése: népi hangszerek, így furulya,
duda, citera, tekerő, cimbalom, tárogató, valamint a népi zenekar
hangszereinek felismerése, megnevezése.

•

2.3 A zeneelmélet átdolgozásra vár, reálisabbá kell tenni. Például
dallamok olvasása és írása violinkulcsban, a módosítójelek használa41
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ta az ötvonalas rendszerben (kereszt, bé, feloldójel). Továbbá törzshangok és egyszeresen módosított hangok lejegyzése az ötvonalas
rendszerben. Oktávig terjedő valamennyi kis, nagy, tiszta hangköz,
alaphelyzetű hármashangzat (dúr, moll, szűkített, bővített) ismerete
és lejegyzése szolmizációs nevekkel és az ötvonalas rendszerben
(2#–2b-ig) adott hangra. A -ton, a -chord, és a hétfokú (modális,
dúr, moll) hangsorok ismerete, felismerésük és lejegyzésük betűkotta segítségével. A ritmusértékek, ritmusképletek, a 2/4, 4/4, 3/4,
3/8, 6/8-os metrum ismerete. Szekvencia szerkesztése.
•

2.4. A dallamátírás pontosítása, egy egyszólamú, hangnemben maradó, periódus terjedelmű dallam átírása betűkottából a vonalrendszerbe violinkulcsban (2#–2b-ig), vagy fordítva, vonalrendszerről
betűkottára.

•

A műjegyzék énekes és hangzó anyagát szintenként igazítani kell,
tartalmában szükséges optimalizálni, és a szakmai hibákat kijavítani.

•

Pontosítani kell a szakkifejezések jegyzékét, minimális mértékben
fogalmi kiegészítéseket is kell tenni, valamint néhány fogalmat a két
szint között át kell csoportosítani.

Emelt szint
•

Újra kell gondolni a társas éneklés lehetőségét, melynek szervezése
esetlegesen működött, illetve csak a XX. század zeneirodalmát érintette. Javasolható a barokktól indítani. Ennek vizsgaszervezését
egyrészt a II. részben (Vizsgaleírás) kell szabályozni, másrészt
a majdani szóbeli érettségi útmutatóban kell leírni.

•

1.1.3 Zeneelmélet emelt szinten: 4 #–4b-ig lehet növelni a kottaolvasást és írást feltételezve azt, hogy a majdani érettségizők szakirányú felsőoktatásba kívánnak továbbtanulni.

•

1.1.4. A lapról olvasást könnyíteni lehet azáltal, hogy nem kell moduláló dallamot énekelni.
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•

1.2. Módosító javaslataink alapján a műelemzés előtérbe helyezi
a tanult ismeretek kompetencia alapú alkalmazását.

•

1.2.1. Az elemzési szempontokat szükséges pontosítani. Például
a népzene területén: az énekelt régi és új stílusú magyar népdalok
elemzése szempontok alapján, így dallamvonal, sorszerkezet, kadencia, szótagszám, hangkészlet, hangsor megállapítása, besorolás
az alapvető stílusrétegekbe. Általános követelmény az énekelt
anyaghoz kapcsolódó népzenei ismeretek, így a téma- és ünnepkör,
valamint a dialektus szerinti besorolás.

•

2.1. Zenetörténet (népzene és műzene) tartalmait újra kell gondolni, igazodva az érvényben lévő kerettantervi rendelethez („A” és „B”
típusú ének-zene kerettantervek ajánlásai).

•

2.1. Mindkét szinten bővítetésre vár a zeneszerzők azon köre, amelyek munkásságát vázlatosan ismerni kell, így javasolt beépíteni
H. Purcell, A. Vivaldi, Esterházy Pál, G. Verdi, R. Wagner, G. Puccini,
A. Dvořák, B. Smetana, C. Debussy, M. Ravel életművét is.

•

2.1. Szakmai hiányosságokat kell pótolni, pl.: dalciklus fogalma,
trouvère stb. bevezetése.

•

2.1.2. Két kiegészítés javasolt: az énekes világi zene általános jellemzése (trubadúr, touvère, Minnesang dallamok), a többszólamúság kialakulása.

•

2.1.2. Emelt szintre átcsoportosítható: a magyar verbunkos zene
jellemzése,

kiemelkedő

mestereinek

megnevezése,

kapcsolata

a magyar népzenével.
•

2.1.2. Könnyítés javasolt a századfordulós ismeretek körében: a zenei impresszionizmus bemutatása (melodika, hangkészlet, hangszerelés), zenei törekvések a századfordulón.

•

2.1.2. Pontosításra várnak a XX. századi és a kortárs zenei követelmények. Pl.: Bartók Béla és Kodály Zoltán műveinek (jellemző formai,

dallami,

ritmikai)

sajátosságainak

ismerete.

Komponálási

technikák (dodekafónia, szeriális zene, repetitív zene, bruitizmus,
aleatória, elektronikus és elektroakusztikus zene) megnevezése, lé43
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nyegük ismerete. Egy, a vizsgázó által választott kortárs zeneszerző
művészetének bemutatása.
•

2.2. Pontosítás, illetve kiegészítés javasolt a zenefelismerés témakörben: műjegyzékben szereplő művek felismerése CD-ről történő
lejátszás alapján. Valamennyi, műjegyzékben szereplő művet általánosságban az alábbiak szerint kell azonosítani: korszak, illetve évszázad, zeneszerző, mű címe, részlet (tétel) címe, műfaj, forma.
A zenefelismerés az ismert műrészleteken kívül tartalmazhat olyan
ismeretlen zenei szemelvényeket is, ahol a vizsgázónak hangszert
kell felismernie, vagy a hallott művet a megfelelő zenetörténeti stíluskorszakban kell elhelyeznie.

•

2.2.1. Zenefelismerés kiegészítése: népi hangszerek, így furulya,
duda, citera, tekerő, cimbalom, tárogató, népi zenekar hangszereinek felismerése, megnevezése.

•

2.3 A zeneelmélet átdolgozásra vár, reálisabbá kell tenni. Például
dallamok olvasása violinkulcsban, írása violin- és basszuskulcsban.
Decimáig terjedő valamennyi (egyszeres módosítással kottázható)
hangköz, alaphelyzetű hármashangzatok és fordításaik (dúr, moll,
szűkített, bővített) ismerete, lejegyzése szolmizációs nevekkel és az
ötvonalas rendszerben (4#–4b-ig) adott hangra. A teljes kvintkör
ismerete.

•

2.4. Dallamírás: nyolc-tíz ütem terjedelmű, hangnemben maradó
egyszólamú dallam diktálás utáni lejegyzése violinkulcsban (4#–4big). Nyolc-tíz ütem terjedelmű egyszerű kétszólamú dallam diktálás
utáni lejegyzése violinkulcsban, vagy violin- és basszuskulcsban
(4#–4b-ig).

•

A műjegyzék énekes és hangzó anyagát szintenként igazítani kell,
tartalmában szükséges optimalizálni, és a szakmai hibákat kijavítani.

•

Pontosítani kell a szakkifejezések jegyzékét, minimális mértékben
fogalmi kiegészítéseket is kell tenni, valamint néhány fogalmat a két
szint közt át kell csoportosítani.
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3.2.2. Vizsgamodell - Vizsgaleírás
A közép- és emelt szintű írásbeli és szóbeli vizsga időtartamának változtatása nem indokolt.
Középszint
Írásbeli tételsor tartalmi jellemzői
•

Pontosítást igényel a vizsgázó, illetve a vizsgabizottság által biztosított eszközök felsorolása: egy, a vizsgázó által szabadon választott
magyar népdal, kottája, társasénekléshez a kamarapartner biztosítása.

•

Javasolt az esszé minimum terjedelmének meghatározása, így minimum 2, maximum 4-5 oldal legyen. A jelenlegi kiírás csak a maximált mennyiséget határozza meg.

•

Bővíteni kell az írásbeli feladattípusok körét: egy, a részletes követelményben megadott zeneszerző életútjának vázlatos bemutatása;
egy mű vagy műfaj elhelyezése a szerző életművében; egy műfaj
kialakulása, változása; egy zenetörténeti kor és a kapcsolódó társművészetek összefüggéseinek feltárása; a történelmi, társadalmi
háttér bemutatása; népzenei, műzenei stílusok azonosítása; zeneelméleti ismeretek, ritmusértékekkel, ritmusképletekkel, metrummal
kapcsolatos feladatok.

A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői
•

A „C” típus módosító javaslata:
Feladat: Egy középnehéz, periódus terjedelmű, modulációt nem tartalmazó dallam lapról olvasása szolmizálva vagy hangnévvel 2#–2big terjedő hangnemekben.

Emelt szint
Írásbeli tételsor tartalmi jellemzői
•

Pontosítást igényel a vizsgázó, illetve a vizsgabizottság által biztosított eszközök felsorolása: jól hangolt zongora, a műelemzéshez
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szükséges biztosítani egy reneszánsz, a vizsgázó számára ismeretlen világi vagy egy egyházi kórusmű kottáját.
•

Javasolt az esszé minimum terjedelmének meghatározása, így minimum 3, maximum 5-6 oldal legyen. A jelenlegi kiírás csak a maximált mennyiséget határozza meg.

•

Bővíteni kell az írásbeli feladattípusok körét: egy adott műfaj kialakulásának vázlatos áttekintése.

A részletes követelmény témakörei természetesen nem azonosak az érettségi vizsga tételeivel, feladataival.
A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői
A módosító javaslat a szóbeli vizsga tartalmának finomítását és a belső
pontarányok megváltozását részletezi az alábbiak szerint.
Szóbeli vizsga
Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik.
A szóbeli vizsga tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsga anyagát az „Ének-zene részletes érettségi vizsgakövetelmények” mellékleteként megjelent műjegyzékben található népdalok és
műzenei szemelvények adják. A vizsga során a tanuló a közép- és emelt
szint anyagából egyaránt kérdezhető.
Az Ének-zene részletes érettségi vizsgakövetelmények „szakkifejezések”
című fejezetében szereplő fogalmakat el kell sajátítania a tanulónak. Ezek
használatáról a diák mind az írásbeli feladatsorok megoldásakor, mind
a szóbeli vizsgarészek teljesítésekor számot ad.
A szóbeli vizsga feltételezi a vizsgakövetelményekben megjelölt teljes zenetörténeti és zeneelméleti tudás birtoklását is. A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. A szóbeli feleletkor a felkészülési idő alatt készített
jegyzet használata lehetséges.
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Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: egy jól hangolt zongora, valamint a műdalok előadásához egy zongorakísérő tanár. A vizsgázó biztosítja az általa szabadon választott magyar népdal kottáját, valamint társas
énekléshez kamarapartnerét. A vizsgabizottságot működtető intézmény
biztosítja a műelemzéshez szükséges, a vizsgázó által ismeretlen reneszánsz világi vagy egy egyházi kórusművek kottáit.
A tételsor jellemzői
A vizsgázónak a kétféle tételtípusból, „A” és „B” altételekből kell húznia
egy-egy tételt. Az „A” altétel összetett, mivel öt feladatot tartalmaz. A „B”
altétel maga a hatodik feladat.
Minden tételtípusnak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. Az altételsoroknak a követelményrendszer minden témakörét, stíluskörét tartalmazniuk
kell.
A műdalt és a szemelvényt a tételsor összeállításakor különböző stíluskorszakból kell választani. A szükséges mellékleteket megfelelő formában
a tételeknek tartalmazniuk kell (pl.: a műdalok partitúrája, zongorakíséretek közép hangfekvésben).
A tétel jellemzői
Az „A” altétel öt feladatot tartalmaz.
1. feladat:
Egy népdal éneklése és elemzése emlékezetből a részletes vizsgakövetelményekben megjelölt szempontok szerint, illetve általános követelmény
az énekelt anyaghoz kapcsolódó népzenei ismeretek kifejtése – téma- és
ünnepkör szerinti besorolás –. A vizsgázó magával hozza az általa szabadon választott magyar népdal kottáját, amelyen a gyűjtésre vonatozó legfontosabb adatok szerepelnek.
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2. feladat:
Egy műdal éneklése emlékezetből szöveggel, zongorakísérettel, vagy társas éneklés, melyben a vizsgázó saját szólamát emlékezetből énekli. A dal
elemzése kotta alapján: az énekelt anyaghoz kötődő általános zenetörténeti ismeretek, történelmi ismeretek, a társművészetekkel való kapcsolatok (irodalom, képzőművészet, építészet, tánc, színház) vázlatos kifejtése.
3. feladat:
Műzenei szemelvény éneklése (vagy hangszeres bemutatása) emlékezetből, szöveggel, abszolút névvel vagy szolmizálva.
4. feladat:
Hangsorok éneklése szolmizálva (-ton és -chord hangsorok, dúr és három
féle moll, valamint modális skálák, egészhangú skála).
5. feladat:
•

Hangközéneklés (oktáv hangterjedelmen belül tiszta, kis és nagy)
szolmizálva és hangnévvel (4#–4b-ig);

•

alaphelyzetű hármashangzat éneklése azonos hangmagasságról indítva, szolmizálva és hangnévvel (4#–4b-ig);

•

domináns szeptimakkord éneklése alaphelyzetben oldással szolmizálva és hangnévvel (4#–4b-ig).

A „B” altétel egy feladatot tartalmaz:
6. feladat:
Egy műzenei részlet lapról éneklése a követelményrendszerben meghatározottak szerint. (Középnehéz, periódus terjedelmű, moduláló barokk,
klasszikus, romantikus vagy XX. századi dallam lapról éneklése szolmizálva vagy hangnévvel 4#–4b-ig.)
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3.2.3. Értékelési rendszer
Az érettségi vizsga összpontszámában a középszintű és emelt szintű
vizsgára adható pontszámok arányainak változtatása nem indokolt.
Az írásbelik tipikus feladatai a feleletválasztó, és a rövidebb, hosszabb kifejtést igénylő kérdéssorok. A válaszok megkeresésének értékelése a javítókulcs segítségével értelmezhetők. Ezek értékelése, javítása egyszerű.
A hosszabb válaszokat igénylő, kifejtős feladatok, vagy az esszé értékelése nehezebb, hiszen ugyanazt a tartalmat eltérő módon is meg lehet fogalmazni. Éppen ezért ebben az esetben a javítókulcs elkészítése is sokkal
összetettebb feladat, hiszen csak támpontot adhat a feladat pontozására,
a szakmai megítélésre.
Emelt szint
Szóbeli vizsgarész
A pontértékek változtatása itt sem javasolt, de a belső arányok jelölése
igen, például az alábbiak szerint.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelés központi értékelési útmutató alapján történik. Az emelt szintű
szóbeli vizsgarészben 50 pont szerezhető a következő megosztásban.
„A” altétel:
1. feladat: népdal 12 (6+6) pont
Egy népdal éneklése emlékezetből szöveggel, két versszakkal.
Az énekelt népdal elemzése emlékezetből.
2. feladat: műdal 12 (6+6) pont
Egy műdal éneklése emlékezetből, szöveggel (szóló ének, illetve kamaraének).
Az énekelt műdal elemzése kottából.
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3. feladat: műzenei szemelvény 4 pont
Egy műzenei szemelvény éneklése (vagy hangszeres bemutatása) emlékezetből szöveggel, abszolút névvel vagy szolmizálva.
4. feladat: hangsorok 6 (2 + 2 + 2) pont
Három hangsor éneklése szolmizálva felfelé és lefelé.
5. feladat: hangköz és hangzatok 6 (2+2+2) pont
Hangköz éneklése szolmizálva és hangnévvel.
Hármashangzat éneklése szolmizálva és hangnévvel.
Domináns szeptimakkord éneklése oldással szolmizálva és hangnévvel.
„B” altétel:
6. feladat: Lapról olvasás 10 pont
Valamennyi, részletes vizsgakövetelményekben megfogalmazott módosító
javaslat természetszerűen az általános követelmények leírásában is megjelenik.

3.3. Konferencia összefoglaló
A szekció munkájában szaktanárok vettek részt, akik rendszeresen és
évek óta készítenek fel diákokat a kétszintű ének-zene érettségi vizsgára.
A vitaindító előadó sajnálattal konstatálta, hogy az ének-zene felsőoktatási intézmények képviselői a szakmai konzultáción nem képviseltették magukat.
A konferencia szekcióülése annak protokollja szerint zajlott. Prezentációm
zárása a vitaindító kérdések összefoglalása volt, melyek mentén megkezdtük a véleménycserét. A résztvevők aktív partnerként működtek közre.
1. Megállapítás
Az ének-zene választható vizsgatantárgy. Az előrehozott érettségi lehetősége és az emelt szinten való vizsgázási lehetőség megszűnt.
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Reflexió:
–

Mivel csak a 12. évfolyamon lehet vizsgázni abból a tárgyból, amelyet a legtöbb középiskolás csak a 10. évfolyamig tanul, ezért valószínűsíthető

az

érettségizők

számának

drasztikus

csökkenése.

(2014. május 16.-án középszinten mindösszesen 252 diák fog vizsgát tenni a korábbi kb. 700-800-as létszámmal szemben). Ez szaktárgyi presztízsvesztést is jelent.
2. Megállapítás
A felsőoktatás egyetlen intézményében sem bemeneti feltétel az énekzene tárgyból való érettségi. Ennek hiánya csökkenti az érettségizők motivációját. Az ének-zene bizottság által átdolgozott érettségi követelményekben a módosítások sora azt is figyelembe vette, hogy egy lehetséges
párbeszéd során a felsőoktatás intézményei szakmailag teljes mértékig elfogadhatónak, bemeneti követelménynek tekinthessék az anyagot mind
közép-, mind emelt szinten. A bizottság 2013-ban elküldte munkaanyagát
az MRK Művészetközvetítő Bizottságnak, kinek vezetője Ferencziné dr. Ács
Ildikó a Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar dékánja számos felsőoktatási intézménytől kért véleményezést az anyagról.
Koncepcionálisan teljes mértékig egyetértettek azzal, és csak apróbb
szakmai javaslatokat tettek.
Reflexió:
–

A résztvevők egyöntetűen arra az álláspontra helyezkedtek, hogy
szükséges a szakmai párbeszéd folytatása, a felsőoktatási intézmények meggyőzése.

Szerkezeti kérdések
3. Megállapítás
A vizsga szerkezete maradjon változatlan: írásbeli, gyakorlati/szóbeli,
ugyanígy a pontszámok és az időarány.
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Reflexió:
–

A változtatatás szükségtelen.

–

Egy résztvevő meglátása szerint a jelenlegi pontszám elosztás
aránytalan -100% írásbeli, 50% szóbeli-, és nem biztos, hogy ez jól
mérő eredményhez vezet. Javasolja a szóbeliség felé való %-os növekedést, így írásbeli 90 %, gyakorlati/szóbeli 60 % megoszlásban.

Tartalmi kérdések
4. Megállapítás
A műjegyzék repertoárbővítése az érvényben lévő rendeleti háttérhez való
igazítás miatt (kerettanterv) is indokolt.
Reflexió:
–

Az énekes repertoárbővítés a szakmai igényeknek megfelel, középszinten az alapműveltség, emelt szinten a készségszinten működő
reprodukáló képesség mérésének alapja. Konkrét műjavaslat: legyen választható G. F. Händel: Hímes rétek vagy Csordul a könynyem című áriája.

–

Javasolják, hogy minden évben kb. 5-6 %-ban változzon a műjegyzék énekes repertoárja, és folyamatosan figyelni kell a taneszközökkel való kompatibilitásra is. (Rápli Györgyi (RGY) megjegyzése:
mivel középszinten a követelmények figyelembevételével a szaktanár állítja össze a szóbeli tételsort, ott lehetséges a folyamatos változtatás. Ám az emelt szint anyaga a központi követelményekben
meghatározott, ezért évente az nem módosítható).
5. Megállapítás

A bizottság javasolja a társas éneklés hagyományának megerősítését, felfrissítését,

szervezésének

újragondolását

az

emelt

szintű

gyakorla-

ti/szóbeli vizsgán. Annak szervezési kérdéseit a bizottságnak a szóbeli
útmutatóban alaposan ki kell dolgozni.
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Reflexió:
–

A társas éneklés megvalósítása szakmai szempontból a vizsgán kiváló! Az alábbi felmerülő szervezési kérdésekben a résztvevők nem
jutottak konszenzusra.
a) Ki legyen a vizsgázó éneklő partnere, tanár vagy diáktárs?
b) Mi van abban az esetben ha választott vagy kijelölt éneklő partner nem énekel jól és ezzel csökkenti a vizsgázó előadásának minőségét? Hogyan jelenik ez meg a pontszámban?
c) A legbonyolultabb helyzetet modellálni kell.
d) A vizsgázó gondoskodjon-e a partnerről, annak ellenére, hogy ez
sok egyeztetést kíván?
6. Megállapítás

Zongorakíséret: Felmerült a gyakorlati/szóbeli vizsgán a zongorakísérő
személye, felkészültsége. Egy résztvevő kérdésként felvetette, hogy
a vizsgán a zongorakíséretes dalokat kötelező-e annak kíséretével előadni.
A vitavezető szakmai észrevétele, melyet a többség megerősített: a műdalok szerves részét képezi annak kísérete, az előadás ezt nem mellőzheti. A vizsgán biztosítani kell a megfelelő hangfekvésben és minőségben
megszólaló kíséretet és annak kottáját.
Reflexió:
–

Ki kísér? (Válasz RGY: a vizsgabizottság valamely tagja, vagy
a vizsgázó tanára)

–

Mi van akkor, ha valaki nem tud transzponálni? (Válasz RGY: közép
hangfekvésű kottákat kell biztosítani, így nem kell transzponálni.)

–

Szóljon CD-ről a kíséret? (Válasz RGY: zeneietlen, nem lehet követni
vele az énekes előadását, zenei formálását.)
7. Megállapítás

Zeneelmélet: a munkaanyag áttekintésekor egy felsőoktatási intézmény
javasolta, hogy emelt szinten a hármashangzatok fordításainak ismerete
is legyen követelmény.
53

ÉNEK-ZENE

Reflexió:
–

Bár logikailag érteni fogják, mégis, alkalmazásához zeneiskolai háttér szükséges. Nem javasolják beépíteni a követelményrendszerbe
csak akkor, ha az érettségi a felsőoktatásba való belépés feltétele
lesz.
8. Megállapítás

A lapról olvasás emelt szinten javasolt követelménye a moduláló barokk
és klasszikus dallam.
Reflexió:
–

Emelt szinten sem indokolt, nagyon nehéz a hangnemi kitérést vagy
modulálást tartalmazó dallam lapról olvasása.
9. Megállapítás

A műelemzés témakörében középszinten lényegi változás nem javasolt,
így megfelelő az énekelt dallam elemzése a középkortól, a bécsi klasszikáig. Emelt szinten azonban érkezett változtatási javaslat, így reneszánsz,
ismeretlen, világi vagy egyházi kórusmű elemzése kotta alapján, illetve
énekelt dallam elemzése középkortól romantikáig.
Reflexió:
–

A javaslat elfogadásra került.
10. Megállapítás

A zenetörténet témájában közép- és emelt szinten is bővítés javasolt
a zeneszerzők életútjának vázlatos ismeretére.
Reflexió:
–

A javaslat elfogadásra, megerősítésre került.
11. Megállapítás

A zeneelmélet területén középszinten bővítés javasolt, így a hangsorok
ismerete, a törzshangok és egyszeresen módosított hangok lejegyzése ke-
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rülhet beemelésre. Emelt szinten szintén bővíthető a kör, olvasással
violin-, illetve írással violin és basszuskulcsban.
Reflexió:
–

A javaslat elfogadásra, megerősítésre került.
12. Résztvevői felvetés

Felmerült, hogy ha nincsenek rendelkezésre álló tételek, akkor hogy készüljenek a vizsgázók az esszékérdések megválaszolására?
RGY válasza a megfogalmazott felvetésre: A részletes követelmények tételesen megfogalmazzák azokat az ismereteket, amelyek elsajátításával
megírható az írásbeli dolgozat. Másrészt a három, választható esszé cím
alcímekkel ellátott, mely vezeti a vizsgázó gondolatmenetét: Ez adja
a vázlatát a kifejtésnek.
Reflexió:
–

A résztvevők az indoklást elfogadták, a felvetést elvetették.
13. Résztvevői kérdés:

Megjelenik-e az érettségiben valamikor is a táncházi mozgalmak zenéje és
a könnyűzene, hiszen ez is értékalapú?
Reflexió:
–

A résztvevők ajánlásként fogalmazzák meg, hogy igényes populáris
zene kerüljön bele a műjegyzék énekes anyagába!
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4.

Kerner Anna: Jelentés a filozófia érettségi
vizsgatárgyról

4.1. A filozófia vizsgatárgy rendszerváltás utáni története
Beszámolómat a filozófia vizsgatárgy rendszerváltás utáni legitimációjának
rövid történetével kezdem. A rendszerváltást követően a középiskolai
filozófiatanítás, mint a marxista ideológia feltételezhetően leghívebb közvetítője, elveszettnek látszott. A vizsgatárgy eltörlésére tett kísérlet nem
szervezett módon történt, nem kínált fel senki más alternatívát, sőt, még
az sem mondatott ki, hogy a továbbiakban nem kötelező filozófiát
tanítani.
Jellemezte az elmúlt években vizsgatárgyunkat a középiskolák elbizonytalanodása a kötelező-nem kötelező kérdésében. Ennek a tisztázatlanságnak
tudható be, hogy ma sincs reális adatunk a filozófiát tanító iskolák számáról, a tanítási órák heti megoszlásáról, a csoportlétszámokról, a használatos tankönyvekről, a mindennapi sikerekről és gondokról. Több iskolában
a történelemórákhoz kapcsolták a filozófiát, így kapott burkoltan a történelemtanár plusz órákat ezekben az években, vagy egyéb modultárgyak
kiegészítése lett. Mivel a dokumentált és a valós filozófiaórák nem fedték
egymást sem számban, sem minőségben, ezért nem juthattunk eddig
pontos számadatokhoz.
Mivel 2013-tól egyértelművé vált, hogy a filozófia vizsgatárgy nem kötelezően tanítandó tantárgy, csak választható érettségi tárgy, van remény egy
pontosabb felmérésre. Ott érettségizhetnek ma saját iskolájukban a jelöltek filozófiából, ahol az iskola pedagógiai programjában ez a tantárgy szerepel.
Történetének fontos állomásait jelentették: a kerettanterv kidolgozása,
majd az a tény, hogy 1996-ban az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek rangjára lépett. A vizsgatárgy elfogadottságának azonban az egyik
legfontosabb pillére az érettségi vizsga mint lehetőség lett. Megjegyezném, hogy a Nemzetközi Filozófia Verseny (IPO) inspirációja kezdetektől
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a mai napig kimutatható a vizsgatárgy létezésének hátterében. (Első jelenlétünk az IPO-n 1992.) A hazai (OKTV) és nemzetközi (IPO) versenyek
felépítése, szerkezete, követelményei, értékelési szisztémája és elvei
majdnem azonosak, ugyanakkor megvalósult a koherenciájuk a filozófia
tantervvel és az érettségi követelményekkel is. (A jelenlegi kerettantervre
ez már csak részben igaz.)
Elmondhatjuk tehát, hogy igen nagy értéke vizsgatárgyunknak ez a szoros
egymásra épültség. Ebből következően, ha bármelyik területen változtatunk, azt csak mindezek tudatában, felelősséggel tehetjük meg. A vizsgatárgy alapdokumentumait ugyanazok a szakemberek hozták létre a filozófiatanári közösség jóváhagyásával. A vizsgatárggyal foglalkozó bizottságok
tagjai között középiskolai tanárok és egyetemi oktatók (Budapest, Debrecen, Veszprém) egyaránt megtalálhatók.

4.2. Filozófia érettségi vizsga
2007-ig csak középszinten lehetett érettségizni, és csak szóbeli vizsgát
tettek az érettségizők. Ebben az évben 636 diák érettségizett filozófiából.
(2003 a kidolgozás éve)
2006-ra kidolgoztuk az írásbeli és szóbeli középszintű követelményeket,
elkészítettük a vizsgaleírást, majd az emelt szint kidolgozása is megtörtént. Jóváhagyása megalapozta a tantárgy presztízsét; egy rövid ideig úgy
tűnt, hogy a tantárgy jövője biztosított a magyar közoktatásban.
(Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. OM rendelet módosításáról, 38/2007 (XI.13) OKMr.)
2008-2010 között így két szinten tehettek érettségi vizsgát a középiskolások. A választási lehetőség sajnos 2011 májusától megszűnt. Jelenleg
csak középszinten lehet érettségizni. Reméljük, hogy az emelt szint feléled, hiszen jelentőségével a filozófiatanárokon kívül is sokan tisztában
vannak.
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Néhány tájékoztató érettségi adat:
Középszint

Emelt szint

Előrehozott

2007.

636 szóbeli

-

2008.

294

21

16 (7felnőtt)

2009.

381

17

17

2010.

364

13

31

2011.

288

-

48

2012.

296

-

32

2013.

247

-

25

OKTV

220

234

Részt vettünk az IPO-n minden évben; 2013-ban első helyezést értünk el.
(Érettségire 10-14 megyéből jelentkeznek, az értékgörbe „normál”, az
osztályzatok kiegyenlítettek. Ősszel 6-10 vizsgázó.)
4.2.1. Vizsgamodell, vizsgakövetelmények, értékelés
A vizsgamodellel, a vizsgakövetelményekkel és az értékeléssel kapcsolatos
vélemények összesítése egy kérdőíves felmérés alapján történt.
A vizsga jelenlegi szerkezete (írásbeli, szóbeli) a tanárok szerint megfelelő, ezen változtatni nem kell. Felmerült a változtatási igény a tételeken
belüli arányok esetében.
Írásbeli
•

A jelenlegi 30 + 70 pontos írásbeli egységek (alapvető ismeretek és
szövegértelmezés, reflektálás) pontarányai 40 + 60 pontra változzanak.

Szóbeli
•

A jelenlegi 35 + 15 pontos szóbeli egységek (A és B tételek)
40 + 10 pontra változzanak.

•

A jelenlegi szóbeli tételeknek tartalmazniuk kell minden segédanyagot (képeket, szövegeket, ábrákat). Így változtatásként javasoljuk,
hogy ezek a tételekhez biztosítottak legyenek!
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•

A szóbeli vizsgán értékelési útmutató jelenleg minden tételhez külön
kell, ez nagyon nagy munka.

•

A jelenlegi szóbeli tételek 20%-át évente cserélni kell. Változtatási
igény: 15 % legyen!

A tartalmi követelmények hármas struktúrájának változását senki nem
javasolja. A filozófiai problémák és a filozófusok esetében van változtatási
igény, ezek azonban nem egységesek. A következők rajzolódtak ki.
Filozófusok
•

Kötelező filozófusok közül Nietzsche helyett lehetne egy 20. századi
szerző (Heidegger vagy Wittgenstein).

•

Nietzsche mellett lehetne egy 20. századi szerző: Wittgenstein

•

A választható filozófusok körét bővíthetnénk, (pl. posztmodern alkotók), Mill kerüljön ki.

Problémák
•

Több kortárs elem kellene, valamint társadalom - és vallásfilozófiai
téma!

•

Több választható téma lehetne, például az emelt szintű problémák
közül választható lehetne középszinten az idő.

•

Esetleges módosításként javasolt az érték problémájának két részre
bontása. Az egyik téma lenne a jó, vagyis az etikai kérdések, ide kerülhetne a környezet- és bioetika. A másik a szép, ez lehetne külön
téma, hiszen itt a művészettel, esztétikával kapcsolatos témák kerülhetnének fókuszba (itt kapcsolódhatna a filozófia a tanulók szempontjából

a

magyar

nyelv

és

a művészet

területeihez).

Így

megmaradna a 10 téma.
•

Az emberi végesség témához, mint kapcsolódó diszciplínához a vallásfilozófia is beírható.

•

A kortárs és vallásfilozófia beépítése fontos lenne.
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Korszakok, irányzatok
•

Mivel az életfilozófiák szerepelnek az irányzatoknál, ezért Sartre:
Az egzisztencializmus: humanizmus c. írásában megjelenő, Mi az
egzisztencializmus? kérdéskörét érintő problémák felvetését van lehetőség választani.

•

A korszakok, irányzatok rész problémáit és fogalmait is meg kellene
határozni, különösen akkor, ha nem lesz emelt szintű filozófia érettségi.

•

A harmadik korszak elnevezését meg kellene változtatni. Javaslatunk a 20. századi filozófiák: életfilozófia és analitikus filozófia elnevezés (kötelezően választható 1-1 filozófus vagy egy adott irányzatot kellene bemutatni).

•

A felvilágosodás helyett (bár ez is fontos a modern kor megértéséhez, de filozófiai szempontból nem annyira erős korszak, és egyébként is tárgyalják történelemből) javasolt a kortárs filozófia beemelése (posztmodern, hermeneutika, kognitív tudomány, elmefilozófia
stb.), hiszen ez érdekli jobban a vizsgázókat, és a filozófia aktualitását, érvényességét is ki lehetne itt emelni.

Ajánlott művek listája
•

Mindenképpen javasolt a lista áttekintése. A klasszikus szerzők mellett 20. századi, illetve kortárs szerzők és műrészletek beemelésére
is feltétlenül szükség lenne (például a mi a filozófia, az emberi végesség, a bio- és környezetetika, a globalizáció témáinál).

•

Amennyiben a „szép” külön téma lenne, ehhez illeszkedően új szövegek beemelése szükséges

•

A globalizáció és társadalomhoz témaköréhez további új irodalom
javasolt.

•

Több kortárs elem, és etikai, esztétikai felvetés lenne szükséges.

Az értékelés megújítására valójában nincs szükség, a korrekció megtörténik a tételen belüli arányok megváltoztatásával. Egyébként a százalé-
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kos eredmények azt mutatják, hogy nincs gond az értékeléssel, hiszen kiegyenlített eredményeket látunk; lásd a publikus adatokat az Oktatási Hivatal honlapján.
Minden kollégánk szeretné az emelt szint újraélesztését, felvételi tárgyként való elismertetését; kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a magyar közoktatásban a filozófia tantárgy jövője biztosítva legyen.

4.3. Konferencia összefoglaló
Az előzetes írásbeli felmérések után a filozófia vizsgatárgy konferenciáján
a téma megvitatására is sor kerülhetett. A konferencia résztvevői: középiskolai tanárok, az OH képviselője és az ELTE Filozófia Tanszékének professzora. Bevezető prezentációmban felvázoltam a megvitatandó kérdéseket, és előadtam a lehetőségeket. A kérdéseket és a javaslatokat
a vizsgatárgyi tételkészítő bizottság az eddigi vizsgaidőszakok tapasztalatai és a felmerülő észrevételek alapján állította össze. A jelenleg érvényes
vizsgakövetelmények és vizsgaleírás is megvitatásra került. A vitát sikerült a konkrét és lényeges témákban elmélyíteni. A szakmai vélemények
alapján kirajzolódtak a változtatási igények.
A vizsgamodellel, a vizsgakövetelményekkel és az értékeléssel kapcsolatos
vélemények, illetve igények összegzése az alábbiakban olvasható.
A vizsga szerkezete
A középszintű írásbeli vizsga „A” és „B” feladatának pontarányai a jelenlegi 30 + 70-ről változzanak 40 + 60 pontra.
A szóbeli vizsgához biztosítani kell a segédanyagokat, de ezt nem kell
tartalmaznia a tételnek, úgy mint jelenleg.
A szóbeli tételek 15%-át kelljen csak évente cserélni. (Ez jelenleg 20%.)
A tartalmi követelményekben mindhárom részterületen vannak változtatási igények.
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Filozófusok
Wittgenstein a kötelező filozófusok közé kerüljön, ezzel a kötelezők száma
hatra emelkedne.
A választható filozófusok köre bővülne, ide kerülne Leibniz, illetve Rorty,
Habermas (kortárs), Lakatos Imre (magyar filozófia), de a kötelezően választhatók száma nem változna.
Filozófiai problémák
Az érték problémája: a jó és a szép; valamint a környezet-és bioetika
problémái kikerülnének, helyettük három probléma kerülne be, így etikai
problémák, az esztétikai érték kérdése, valamint a tudományos megismerés filozófiai problémája.
Középszinten is lennének választható problémák, ezeket az emelt szint
tartalmazza. (pl. az idő, hit és tudás)
Korszakok, irányzatok
Az Életfilozófiák címszó helyett 20. századi filozófiák szerepelnének középszinten és emelt szinten egyaránt.
Egyrészt az új követelményelemek, másrészt az új művek, új fordítások
megjelenésével megújulna, bővülne a művek, műrészletek ajánlása.
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5.

Merényi Zsuzsanna: Jelentés a gazdasági ismeretek
érettségi vizsgatárgyról

5.1. Bevezetés
Az összefoglaló a Gazdasági ismeretek vizsgatárgy tételkészítő bizottsága,
valamint a vizsgatárgy érettségi vizsgáján elnöki illetve javító és kérdező
tanári

szerepet

betöltő

kollégák

véleményének

összegzésével

és

a 100/1997 (VI.13.) Kormányrendelet, a 40/2002 (V.24.) OM rendelet,
valamint a 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet és A projektmunka készítésének
ajánlott menete közép- és emelt szinten, illetve A projektmunka értékelési
szempontjai (OH tájékoztatók) elemzése alapján készült.
2005 óta néhány változtatásra sor került, melyeket az Oktatási Hivatal által közzétett dokumentumok, szabályzatok már tartalmaznak:
•

bővült a választható projekt-témakörök jegyzéke,

•

beírásra került a forrásmegjelölés nélkül használt mások szellemi
termékének „büntetése”.

A

tapasztalatok

alapján

megfogalmazott

javaslatok

összefoglalására

a következő struktúrában kerül sor:
1) A 100/1997 (VI.13.) Korm. rendelet Gazdasági ismeretek vizsgatárgyra vonatkozó általános követelményeit, illetve a 40/2002
(V.24.) OM rendelet Gazdasági ismeretek vizsgatárgyra vonatkozó
részletes követelményeit érintő javaslatok.
2) Az érettségi vizsgáztatás során a javító, vizsgáztató tanárok feladatát érintő egyéb javaslatok, kérések.
3) Más – projektírást alkalmazó – érettségi vizsgatárgyak követelményeivel, eljárásrendjével összefüggő, egyeztetésre ajánlott javaslatok.
4) A konferencián elhangzott javaslatok.
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5.2. Általános és részletes követelmények
A bizottság az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapította, hogy
a Gazdasági ismeretek vizsgatárgy érettségi követelményei alapvetően kiállták az idő próbáját, csak néhány finomításra tesznek javaslatot.

5.3. A 100/1997 (VI.13.) Korm. rendelet Gazdasági
ismeretek vizsgatárgyra vonatkozó általános
követelményeit érintő javaslatok
1) A Gazdasági ismeretek érettségi vizsgatárgy általános követelményeinek kiegészítésére tett javaslatok Az érettségi vizsga célja, illetve

A

tantárgy

tartalmi

követelményei

című

részeket

érintik

(a kiegészítésre tett javaslatok félkövér-dőlt betűtípussal
vannak jelölve a rendeletből idézett részekben).
Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó című rész
5. és 6. szempontjai közé a fentebb jelzett módon került beillesztésre
a kiegészítésre tett javaslat:
„(…)
•

jártas a modellalkotásban, elvonatkoztatásban annyira, hogy saját
élményeit és tapasztalatait képes általános formában is megfogalmazni;

•

gazdasági összefüggéseket grafikusan, függvények segítségével is képes értelmezni valamint megjeleníteni, emelt szinten függvények segítségével folyamatokat tud bemutatni,
összefüggéseket tud levezetni;

•

meg tudja különböztetni a lényeges és lényegtelen információkat, és
ez alapján képes adott forrásokból információk gyűjtésére és következtetések levonására;
(…)”
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2) A vizsgatárgy tartalmi követelményeit érintő kiegészítésre tett javaslat:
A makroökonómia tárgykörében a követelmények kiegészítése a makroökonómia termelési függvényének bemutatásával (középszint) és
a makrokínálat levezetésével (emelt szint).
Indoklás: A nevezett téma (a makrogazdasági egyensúly, egyensúlytalanság, válság) magyarázatához logikailag hiányzik a makrogazdaság
termelési függvénye. Csak az emelt szintű követelmények között található
utalás a termelési függvény hosszú távú változására (A tőkeállomány és
a foglalkoztatottság hatása a nemzetgazdasági jövedelem alakulására).
TÉMÁK

KÖZÉPSZINT

EMELT SZINT
A munkakeresleti és

A munkapiaci szereplők
meghatározása, a kereslet
és kínálat értelmezése.
A munkapiac szemléltetése
A munkapiac,

a keresleti és kínálati

a munkanélküliség

függvény segítségével.

problémájának

A munkapiaci helyzetek

elemzése,
a makrogazdaság
termelési
függvénye.

értelmezése.
A munkanélküliség fogalma,
típusai, mérése.
Munkanélküliségi ráta
értelmezése.

a munkakínálati függvény
ismerete, elemzése, ábrázolása.
Foglalkoztatottság és
munkanélküliség
Magyarországon.
A hazai és a nemzetközi
foglalkoztatottsági és
munkanélküliségi adatok
összehasonlítása.
A munkapiac és
a makrogazdaság termelési
függvényének összefüggése,
a makrokínálat levezetése.

A makrogazdaság
termelési függvénye.

A tőkeállomány és
a foglalkoztatottság hatása
a nemzetgazdasági jövedelem
alakulására.
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5.4. A 40/2002 (V.24.) OM rendelet Gazdasági ismeretek
vizsgatárgyra vonatkozó részletes követelményeit érintő
javaslat
A Gazdasági ismeretek érettségi vizsgatárgy részletes követelményeinek
kiegészítésére tett javaslat a 100/1997 (VI. 13.) Korm. rendelettel szinkronban a Témák ismertetése szintenként című részt érinti (a kiegészítésre tett javaslat félkövér-dőlt betűtípussal van jelölve a rendeletből
idézett részben).
TÉMÁK

KÖZÉPSZINT

EMELT SZINT
A munkakeresleti és

A munkapiaci szereplők
meghatározása, a kereslet
és kínálat értelmezése.
A munkapiac szemléltetése
A munkapiac,

a keresleti és kínálati

a munkanélküliség

függvény segítségével.

problémájának

A munkapiaci helyzetek

elemzése,
a makrogazda-ság
termelési
függvénye.

értelmezése.
A munkanélküliség fogalma,
típusai, mérése.
Munkanélküliségi ráta
értelmezése.

a munkakínálati függvény
ismerete, elemzése, ábrázolása.
Foglalkoztatottság és
munkanélküliség
Magyarországon.
A hazai és a nemzetközi
foglalkoztatottsági és
munkanélküliségi adatok
összehasonlítása.
A munkapiac és
a makrogazdaság termelési
függvényének összefüggése,
a makrokínálat levezetése.

A makrogazdaság
termelési függvénye.

A tőkeállomány és
a foglalkoztatottság hatása
a nemzetgazdasági jövedelem
alakulására.
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5.5. Az érettségi vizsgáztatás során a javító, vizsgáztató
tanárok feladatát érintő egyéb javaslatok, kérések
A Gazdasági ismeretek érettségi folyamatában szerzett tapasztalatok alapján a vizsga-, illetve tantárgyi bizottságok tagjai az alábbi problémákat
tapasztalták a projektmunkákkal kapcsolatban:
•

Néhány konzulens a projektkészítés folyamatára is teljes pontszámot
ad (15 pont), amelyben a munkanapló vezetése nem megfelelő, a forrásmunkák megjelölése, ötvözése saját kutatással nem történik meg.
Ezek mellett a hiányosságok mellett NEM adható maximális pontszám.
A vizsgaleírás értelmében a konzulens feladata, hogy a munka folyamatát és az elkészült projektmunkát a megadott szempontok szerint
szövegesen értékelje, nem feladata a projektkészítés folyamatát
pontokkal is értékelni. Mindenképp cél annak tudatosítása, hogy a javító tanárok feladata a konzulens szöveges értékelése alapján a
projektmunka folyamatának pontokkal történő értékelése, még
ha esetleg a konzulens ezt meg is tette.

•

A terjedelmet tekintve komoly szélsőségek tapasztalhatók. A vizsgaleírásban megadott 10-15 oldal terjedelemtől függetlenül (képek alkalmazása nélkül kellene ekkora terjedelemnek lennie), 40-50 oldalas
dolgozatok is leadásra kerülnek.

•

Szintén a javító tanárok tapasztalata, hogy a projektmunkák gyakran
tartalmaznak más személy szellemi termékének számító részeket forrásmegjelölés nélkül. Ennek „büntetését” sikerült az Oktatási Hivatal
tantárgyfelelőse és az érettségi bizottság elnöke egyeztetésével A projektmunka értékelési szempontjai között megjeleníteni.

•

Az 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelettel az emelt szintű vizsgákon megjelenő bizonytalan forrású projektdolgozatokat sikerült kizárni azzal,
hogy emelt szinten projektes vizsgára jelentkezni csakis érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező és tanulói jogviszonyban álló vizsgázónak megengedett. A konzulens és javító tanár személyének eltérése
esetén az értékelés megalapozottságát is sikerült tisztázni.
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A tapasztalatok alapján a 40/2002 (V.24.) OM rendelet Gazdasági ismeretek vizsgatárgyra vonatkozó vizsgaleírását érintő kiegészítő javaslatok
mindkét szinten érintik az írásbeli vizsga Általános szabályok, Az írásbeli
vizsga (projekt) alapelvei és kritériumai, A projektmunka értékelése című
részeit, valamint emelt szinten az Írásbeli vizsga feladatsorának feladattípusai, illetve a Szóbeli tételsor tartalmi szerkezete című részeket (a kiegészítésre tett javaslatok félkövér-dőlt betűtípussal vannak jelölve a rendeletből idézett részekben).

5.5.1. Közép- és emelt szinten az írásbeli vizsga Általános
szabályok című rész, illetve az írásbeli vizsga
„projektmunka” készítése esetén című rész utolsó
bekezdéseinek kiegészítésére tett javaslatok:
„A konzulens feladata és felelőssége, hogy az önálló témaválasztás után
legalább 3 konzultáció alkalmával irányítsa a vizsgázót a feladat elkészítésében, a követelmények teljesítésében, a munkafolyamatáról készült
munkanaplót ellenőrizze, végül pedig a munka folyamatát és az elkészült
projektmunkát a megadott szempontok szerint szövegesen értékelje. Az
elkészült projektmunkát, a munkanaplót és a szöveges értékelést aláírásával és dátummal kell ellátnia.”

5.5.2. Az írásbeli vizsga (projekt) alapelvei és kritériumai című
rész második bekezdésében az első gondolatjel utáni
szöveg kiegészítésére tett javaslat
•

középszinten:
„Hagyományos dolgozat képeken kívül 10-15 oldal (nem több
mint 20 oldal) terjedelemben, amelyben a választott téma alapján
a tanuló bemutatja a vállalkozás működését, gazdálkodásának körülményeit.”
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•

emelt szinten:
„Hagyományos dolgozat képek nélkül 15-20 oldal (nem több
mint 30 oldal) terjedelemben, amelyben a választott téma alapján
a tanuló bemutatja a vállalkozás működését, gazdálkodásának körülményeit.”

5.5.3. A projektmunka értékelése című részhez kapcsolódóan
a követelmények alapján a projektkészítés folyamatára
adható 15 pont bontására vonatkozó javaslat:
A projektkészítés folyamata, értékelési
szempontok:

A 15 pont

Elért

bontása

pont

• Határidők betartása.

3

• A vizsgaleírásban megadott terjedem.

2

• Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.

2

• Munkanapló vezetése, a munkavégzés során
szerzett tapasztalatok rögzítése.
• Forrásmunkák ötvözése a saját kutatás
eredményeivel.

5

3

5.5.4. Emelt szinten az írásbeli vizsga „feladatsor” megoldása
esetén a feladattípusok kiegészítésére tett javaslat
Az általános és a részletes követelményekben javasolt változtatásokkal
összhangban a feladattípusok közé kerüljön be a grafikonelemzés, azaz
a feladatsor az alábbi feladattípusokat tartalmazza:
–

Feleletválasztás

–

Igaz-hamis

–

Rövid választ igénylő feladatok

–

Számítást, ábrázolást igénylő feladatok

–

Grafikonelemzés
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5.5.5. Emelt szinten a szóbeli vizsga 14. tételének
kiegészítésére tett javaslat (a követelményekre tett
javaslattal összefüggésben):
„14. A munkaerőpiac, a munkanélküliség

problémájának elemzése,

a makrogazdaság termelési függvénye.”
5.5.6. További javaslatok, problémafelvetések
•

A projektek értékelésével kapcsolatban további kérés, hogy a javító
tanár a projekt értékelése során tegyen javaslatot legalább három,
az érettségi vizsgán feltehető kérdésre a projekttel kapcsolatban.

•

Ha a javító és vizsgáztató tanár személye eltér, akkor a vizsgáztató
tanár a vizsga előtt is (ne csak a vizsga napján) tájékozódhasson
a projektmunkákról (a feltehető kérdésekről). Indoklás: Több dolgozat esetén, csak a vizsga napján nem lehet tájékozódni a sok dolgozatról (összesen akár 100 oldal feletti terjedelem is lehet).

5.6. Más – projektírást alkalmazó – érettségi vizsgatárgyak
követelményeivel, eljárásrendjével összefüggő,
egyeztetésre ajánlott javaslatok, vizsgatárgy-független
felvetések
Az egységesítés érdekében kívánatos az egyeztetés, az összehangolás
más, projektmunka készítését előíró érettségi vizsgatárgyakkal (pl. a Társadalomismerettel).
Az egyeztetések fő szempontjai tételesen:
•

A projektmunka terjedelme.

•

A projektkészítés folyamatának értékelése (pontozási útmutató egységesítése).

•

A konzulens felelősségének erősítése.

•

A javító tanár kérdésfelvetési kötelezettsége a szóbeli vizsgára.

70

GAZDASÁGI ISMERETEK

•

A vizsgáztató tanár tájékozódási kötelezettsége a projektmunkákról,
a felteendő kérdésekről.

5.7. Konferencia összefoglaló
5.7.1. Egyetértés született az alábbi változtatási javaslatokban:
Kerüljön be az általános, illetve a részletes követelmények közé:
1.) A makrogazdaság kínálatának (termelési függvényének) levezetése:
–

Középszinten: A makrogazdaság termelési függvénye.

–

Emelt szinten: A munkapiac és a makrogazdaság termelési függvényének összefüggése

Ebből adódóan:
Az általános és részletes vizsgakövetelményekben a tartalmi követelmények közül „A munkaerőpiac és a munkanélküliség problémájának elemzése” téma a fenti javaslatokkal összhangban az alábbi
módon bővüljön:
„A munkaerőpiac, a munkanélküliség problémájának elemzése,
a makrogazdaság termelési függvénye.”
2.) Gazdasági összefüggéseket grafikusan, függvények segítségével is
képes értelmezni valamint megjeleníteni, emelt szinten függvények
segítségével folyamatokat tud bemutatni, összefüggéseket tud levezetni.
Ebből adódóan:
A 100/1997 (VI.13.) Korm. rendeletben javasolt változtatásokkal
összhangban a 40/2002 (V.24.) OM rendeletben a vizsgaleírásban az
emelt szintű feladatsor feladattípusai közé kerüljön be a Grafikonelemzés.
3.) Középszinten a hagyományos dolgozat képek nélkül 10-15 oldal
(nem több mint 20 oldal) terjedelemben, amelyben a választott téma alapján a tanuló bemutatja a vállalkozás működését, gazdálkodásának körülményeit.
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4.) Emelt szinten a hagyományos dolgozat képek nélkül 15-20 oldal
(nem több mint 30 oldal) terjedelemben, amelyben a választott téma alapján a tanuló bemutatja a vállalkozás működését, gazdálkodásának körülményeit.
5.7.2. Egyéb felmerült kérdések:
A gyakorlatban még mindig nem elég egyértelmű (az országban eltérőek
a helyi kormányhivatali eljárások), kinek mi a szerepe: konzulens, javító
tanár, illetve hogyan értelmezendő a határidő. Ezeket a kormányhivatalok
számára is egyértelműsíteni kellene. Ezek közül különösen a dolgozat leadási határideje okoz problémát.
Elhangzott javaslatként, hogy az érettségi után, de még iskolai keretek
között tanuló diákok is írhassanak projekt érettségit, ekkorra érnek meg
erre a feladatra igazán a diákok.
Felmerültek nem közvetlenül az érettségivel kapcsolatos rendeleteket
érintő kérdések is:
•

A mostani 9. évfolyam más rendszerben tanulja a tárgyakat. Nekik
milyen lehetőségeik lesznek ezzel a tárggyal?

•

Lesz-e a szakmai érettségi előkészítő tárgyakkal kapcsolatos konferencia vagy valamilyen átbeszélés? A tanárok nagyon tájékozatlanok
és bizonytalanok ebben a kérdésben.

•

Hol, milyen felsőoktatási intézmények számítják be a többletpontokat? (A szakközépiskolák tantárgyi változásaira a felsőoktatási intézmények készülnek–e?)
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6.

Lotfi Éva: Jelentés a francia nyelvi érettségi
vizsgatárgyról

6.1. Bevezető
A 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi alapjaiban változtatta meg az
idegen nyelvi vizsgákat. A változás a tartalomban, a lebonyolításban,
a javításban és a vizsgáztatásban egyaránt megjelenik. A 2005 előtti idegen nyelvi érettségikhez képest előrelépést jelent, mert igazodik a nyelvi
mérés és értékelés nemzetközi módszereihez, normáihoz. A vizsgázók
pontosan ismerik a követelményrendszert, az érettségi minden dokumentuma publikus, az interneten elérhető.
A 2005-ben debütáló érettségi vizsga hosszú előkészítő folyamat eredménye. A vizsgakövetelményeket és a vizsgaleírásokat illetően szakmai
egyeztetéseket tartottak az idegen nyelvek között. Az úgynevezett nagy
vizsgatárgyakból próbavizsga is volt, de a francia nyelvből sajnos nem került sor ilyen vizsgára. Az érettségi további monitorozása is szerény volt.
Nagy szerencsének mondható, hogy az Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központjában 2006-2007-ben elemzés készült a 2005. és 2006. évi érettségiről. 2008-ban az OKM megbízásából
a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület szakértők bevonásával vizsgálta a Magyarországon érettségizettek nyelvtudását, vagyis, hogy az érettségin elért eredmények mennyiben felelnek meg a KER által meghatározott szinteknek. Sajnálatos módon, ebből a kutatásból a francia nyelv kiszorult.

6.2. Vizsgatárgy specifikus megközelítések
Jelen vizsgálódás alapja tehát az Oktatási Hivatal adatbázisa és az Országos Közoktatási Intézetben végzett kutatások.
Az Oktatási Hivatal adatbázisa alapján két dolgot lehet behatóan vizsgálni:
a vizsgázók számának változását és a szintenkénti, vizsgarészenkénti
eredményeket. Az adatbázis szintén lehetőséget nyújt arra, hogy más
nyelvekkel összevessük az eredményeket. Az elemzéshez csak a május-
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júniusi vizsgaidőszakok adatait használtuk, mert ezeken a vizsgákon elegendő a vizsgázók száma bármilyen következtetés levonásához, és a vizsgázó populáció is homogénebb.
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a kilenc év alatt hányan tettek érettségit francia nyelvből, illetve, hogy milyen eredményt értek el. Mind
a vizsgázók számát, mind az elért eredményt figyelemmel lehet követni,
szintekre bontva.
Az 1. ábrát vizsgálva le kell szögezni néhány dolgot. Egyrészt szembeötlő
az emelt szinten vizsgázók kiugróan magas száma a 2005-ös évben. Ez az
utolsó év, amikor az államilag elismert közép-, illetve felsőfokú C típusú
nyelvvizsga kiválthatta az idegen nyelvű érettségit. Az emelt szintre jelentkezőknek valamivel több, mint a fele élt is ezzel a lehetőséggel.
Ugyanakkor az eredmények már a szűrt vizsgázó populációra vonatkoznak, tehát azokra, akik valóban érettségi vizsgát tettek. Az eredmény
emelt szinten így is kirívóan magas, ami talán annak tudható be, hogy az
első évben még mindenki nagyon félt, hogy a feladatsorok túlságosan nehezek lesznek, elképzelhető tehát, hogy „alá lett lőve” a vizsga szintje.
„A vizsgareformmal kapcsolatos bizonytalanságot és félelmet jól mutatja
azonban a nyelvvizsgázók ilyen magas aránya az első vizsgán. A szülők és
sokszor a tanárok javaslatára nagyon sok tanuló még megpróbálta az
utolsó lehetőséget kihasználni arra, hogy az iskolán kívül, külön pénzért
tehesse le a nyelvvizsgát, nem bízván abban, hogy képes lesz az emelt
szintű érettségin elérni a legalább 60%-os teljesítményt.” 1

1

http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/2005-os-erettsegi/2005-evi-erettsegi-090617-2
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ÉV

Teljes vizsga
Vizsgázók Eredmény
%
fő

Középszint

Emelt szint

Vizsgázó
fő

Eredmény
%

Vizsgázók
fő

Eredmény
%

2005

2084

68

1277

63

807*

77

2006

2139

63

1409

62

730

64

2007

2010

66

1356

63

654

71

2008

1648

72

1144

72

504
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2009

1786

68

1261

69

525

64

2010

1488

63

1022

61

466

67

2011

1447

69

978

69

469

68

2012

1290

67

769

67

521

67

2013

1147

71

699

71

448

70

1. ábra – A vizsgázók számának és eredményeinek alakulása 2005-2013

A másik szembeötlő részlet a 2008-as év kiemelkedően jó eredménye
mindkét szinten. Mi történhetett 2008-ban? A 2008-a év volt az utolsó,
amikor az OKTV-eredmények 100%-os érettségit értek. Igaz, hogy
a 2007-et követő években is beszámításra kerültek az OKTV eredmények,
abban az esetben, ha azok a 2007/2008-as tanév előtt születtek, mégis
2007-ben tíz vizsgázó kapott 100%-os érettségit az OKTV-ért, 2008-ban
viszont 24-en, míg 2009-ben mindössze egy. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez csak részben válasz a feltett kérdésre, mert ha az OKTVsek eredményeit figyelmen kívül hagyjuk, csupán néhány százalékkal lesz
rosszabb az átlag. A válasz a feladatlapban keresendő. Érdekes, hogy
ugyanabban az évben középszinten is meglepően jó eredmények születtek.
A 2. ábra megmutatja, hogyan változtak az eredmények ebben a kilenc
évben. Itt is jól látható a 2005-ös és a 2008-as év igen magas eredménye, és feltűnő a 2010-es év középszintű vizsgájának hullámvölgye. Egy
következő kutatásnak mindenképpen foglalkoznia kellene az érintett füzetek feladatszintű, sőt itemszintű elemzésével.

75

FRANCIA NYELV

Eredmények változása 20052013 francia nyelv
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2. ábra – Az eredmények változása 2005–2013

Foglalkozni kell a vizsgázók számának változásával is (3. ábra). A fent
említett okokból, a 2005-ös érettségi mind az eredmények, mind a vizsgázók számát illetően irreleváns, ezért nem szerepel az ábrán. Jól látszik
a csökkenés, ugyanakkor megállapítható, hogy az emelt szinten vizsgázók
száma kevésbé (39%-kal) csökkent, mint a középszintű vizsgázóké
(50%). A teljes vizsgázó populációra kivetítve ez 46%-os csökkenés.
Tehát megállapíthatjuk, hogy a francia nyelvet vizsgatárgyként választó
vizsgázók száma csaknem a felére csökkent nyolc év alatt. Érdekes lenne
ennek az okát kutatni. Elsősorban azt kellene tudni, hogy a középiskolában tanulók és ezen belül a francia nyelvet tanuló diákok száma
miként változott ezen időszak alatt.
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A vizsgázók számának
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3. ábra – A vizsgázók számának változása 2006–2013

Érdekes még megvizsgálni a vizsgákon meg nem jelentek számának
alakulását. A 4. ábrán jól látható, hogy egyre több vizsgázó élt a lehetőséggel, hogy a rosszul sikerült írásbeli után nem fejezi be a vizsgát.
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Természetesen nemcsak belőlük állnak a meg nem jelentek csoportjai,
vannak, akik különböző okok miatt el sem kezdik a vizsgát. Mégis
érdemes figyelni erre a tendenciára, valamint feltenni a kérdést, vajon
mitől akadt meg ez az irány, vajon folytatódik-e a csökkenés az elkövetkező években.

4. ábra – A vizsgákon meg nem jelent tanulók számának alakulása 2007 és 2013 között

Az Oktatási Hivatal adatbázisának köszönhetően lehetőség nyílik arra is,
hogy összevessük különböző nyelvek eredményeinek alakulását. Kézenfekvő, hogy a francia nyelv a két úgynevezett nagy nyelvvel kerüljön
összehasonlításra. Az 5. ábra alapján, középszinten a francia nyelvből
vizsgázók eredményei 2009 és 2013 között mindig jobbak voltak az angol
és a német nyelvből vizsgázó társaikénál. Ezt magyarázhatja a feladatlapok nehézségi szintje csakúgy, mint az, hogy a vizsgázó populáció
mind angol nyelvből, mind német nyelvből heterogénebb. Emelt szinten
éppen az ellenkezőját lehet tapasztalni: mindvégig rosszabbak az eredmények az angol nyelvinél, a német nyelvi eredmények pedig hol alatta,
hol fölötte vannak. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy azok a különbségek, amelyek a grafikonon jelentősnek látszanak, csupán egy két százalékot tesznek ki.
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5. ábra – Angol, német, francia nyelvi eredmények összehasonlítása közép-,
és emelt szinten 2009 és 2013 között

Nem lehet elég gyakran felhívni a figyelmet a feladatok bemérésének,
kipróbálásának fontosságára, hiszen a szakemberek elképzelése az egyes
feladatok nehézségéről sokszor nem felel meg a valós eredményeknek.
A beméréssel, kipróbálással megelőzhető lenne a grafikonon jól látható
teljesítmény-ingadozás.

6.3. A közép- és emelt szintű vizsga a tapasztalatok tükrében
Sajnálatos módon, a már fent említett 2007-es vizsgálaton kívül nem
született más feladat-, illetve itemszintű elemzés a francia nyelvi érettségiről. Az itt következő megállapításokat csupán a tapasztalat, a szakértők
és a gyakorló felkészítő pedagógusok, javítótanárok, vizsgáztatók véleménye támasztja alá.
A tanulmány nem kívánja külön tárgyalni a közép- és az emelt szintet,
mert a javaslatok nagy része mindkét szintre érvényes.
6.3.1. Tartalmai követelmények
A követelmények az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményei, valamint az Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos
ajánlásai alapján készültek. Az idegen nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához.
A tapasztalatok alapján csupán egyetlen javaslat merült fel a vizsgakövetelmények

középtávú

megváltoztatására.
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rögzítik, hogy a vizsgán milyen kommunikációs helyzetben kell a vizsgázónak helytállnia, illetve azt is, milyen szerepet kell az adott helyzetben
betöltenie. Mindkét szinten gondot okoz a problémamegoldó feladatnál
a szerep választhatósága, mert így olyan kommunikációs helyzetek nem
szerepelhetnek a vizsgán, amelyekben a vizsgázó csak az egyik fél szerepét töltheti be. Olyan gyakori élethelyzetek maradnak ezért ki, mint
például az orvosnál tett látogatás vagy a vásárlás, hiszen a vizsgázó nem
lehet sem orvos, sem eladó. A kommunikációs helyzetek változatossá
tétele az elkövetkezendő évek középtávú fejlesztésének komoly feladata.
Ez azonban csak akkor lehetséges ha a szerepek választhatósága
megszűnik.
6.3.2. Vizsgamodell
2007-ben komoly erőfeszítéseket tettek a nyelvi bizottságok, hogy
a különböző nyelvi érettségiket harmonizálják, azóta azonos itemkeretekkel, szószámokkal dolgoznak. Ennek ellenére még mindig jelentős
eltérések vannak a nyelvek között a produktív készségeket mérő feladatoknál. Vannak nyelvek, ahol az Íráskészség 2. feladatánál két téma
közül választhat a vizsgázó. A témaválasztás lehetőségéről lehet szakmai
vitát folytatni, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez sok esetben inkább
nehezíti, mint könnyíti a vizsgázó helyzetét, és az élet is gyakran hoz
olyan helyzetet, amikor egy adott témáról kell írnunk, akár tetszik,
akár nem.
Szintén indokolt lehet elgondolkozni azon, hogy a középszint első
feladatának szószámát nem kellene-e növelni, hiszen az alacsony szószám
gyakran nemhogy könnyebbségként, hanem nehézségként jelentkezik. Az
egységesítés szellemében elkerülhetetlen e kérdésben a többi nyelvvel
folytatott konzultáció.
Az Íráskészség feladathoz hasonlóan a szóbeli vizsga több nyelvnél kínál
témaválasztási lehetőséget. Francia nyelvből erre nincs mód. Akárcsak az
Íráskészségnél, itt is meg lehetne vitatni a témaválasztás lehetőségét.
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Jelentős különbség a francia nyelv emelt szintű problémamegoldó feladatánál mutatkozik: az angol, német és olasz nyelveknél ez a feladat
vitaként jelenik meg. A francia ezt szituációs feladatba ágyazza be, a két
felajánlott szerep közül a vizsgázó választhat, a másik szerep automatikusan a vizsgáztatóé. A szituációs szerepjáték jelentősen megkönnyíti
a feleletet, gondolatokat ébreszt, és játékossá teszi a vizsgahelyzetet. Ez
mindenképpen jó. Ugyanakkor azt lehet tapasztalni, hogy emelt szinten
gyakran csúszik bele a vizsgázó és az esetleg nem eléggé rutinos
vizsgáztató a középszintbe, megragadnak a konkrét szituációnál, és nem
tudják elvi síkra vinni a vitát, holott emelt szinten ez fontos lenne.
A szóbeli vizsgának minden nyelven és minden szinten fontos része az
önálló témakifejtés. Ez kiváló vizsgafeladat, amely jól méri a vizsgázók
nyelvi szintjét. Ám szeretnénk felhívni a figyelmet arra az anomáliára,
hogy olyan feladattal kell itt a vizsgázóknak megbirkózniuk, amellyel
gyakran az anyanyelvükön még sosem találkoztak iskolai körülmények
között. Semmilyen magyar nyelvű tantárgy nem kívánja meg tőlük, hogy
köznapi témáról önálló beszéd formájában, több perc terjedelemben
megnyilatkozzanak. Talán egy ötperces felkészülési idővel ez a feladat
könnyebbé válna, noha vizsgaszervezési szempontból ez valószínűleg
nehézkesen megoldható.
Szintén vizsgaszervezési problémát okoz a Hallott szöveg értésénél, hogy
a szövegek hosszúságától függően, a feladatok közötti csend időnként
zavaróan hosszú. Jó volna erre megoldást találni. Az angol nyelv Hallott
szöveg

értése

vizsgarész-összetevővel/vizsgarésszel

összehasonlítva

a francia nyelvet, azt lehet tapasztalni, hogy míg a francia nyelvnél
a szöveg kétszer, változatlan formában hangzik el, addig az angol
nyelvnél a második hallgatásnál a szöveg több részletben hallható. El
lehet gondolkozni azon, hogy a francia nyelv átvegye-e az angol nyelv –
bizonyára nagyon vizsgázóbarát – gyakorlatát, amely megkönnyíti a feladat megoldását, de az élet valós helyzeteitől távol áll.
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Feltétlenül fel kell hívni a figyelmet arra, hogy hosszú távú fejlesztésnél,
a vizsgaleírás esetleges módosításánál, a Hallott szöveg értése füzetnél
meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a hallott szöveg ne csak hallott,
hanem látott szöveg is legyen. A technikai fejlődés, az iskolák felszereltsége egyre inkább lehetőséget teremt arra, hogy autentikus vizuális
dokumentumokra is épüljön értési feladat.
Mindkét értési feladatnál megállapítható, hogy a feladattípus, amely
a legnagyobb nehézséget okozza a vizsgázóknak, kétségkívül a nyitott
kérdés. Nemegyszer tapasztalják a javító tanárok, hogy egyetlen választ
sem írnak be a vizsgázók. Célszerű lenne ennek a feladattípusnak
a nagyobb gyakoroltatása az osztálytermi gyakorlatban, már csak azért is,
mert ez a feladattípus méri a legjobban az értést. Kétség sem férhet
hozzá, hogy helye van a nyelvi érettségi feladatai között, még akkor is, ha
ennek a feladatnak a javítása a legnehezebb, erre a feladattípusra
a legnehezebb egyértelmű, minden választ kimerítő javítási útmutatót
készíteni.
6.3.3. Értékelési rendszer
Jelentős különbséget tapasztalhatunk a produkciós készségek értékelésében a különböző nyelveknél. Egyes nyelvek, például az angol vagy az
olasz nyelv, 1-1 pontot adnak a külalakra (íráskép). A francia nyelvi
érettségi nem értékeli az írásképet, és néhány éve a középszinten írandó
levélnél is megszűnt a formai jegyekre adható 1 pont – egyrészt, mert az
elektronikus üzeneteknél értelmezhetetlenné vált, másrészt a javító
tanárok sokszor bónuszpontnak használták.
Az angol, az olasz és a német nyelveknél az Íráskészség feladatok
értékelése súlyozottan történik: a különböző értékelési szempontokmál
más-más a maximálisan adható pontszám. Át kellene gondolni, egy
szakmai konzultáció alkalmával megvitatni, hogy az Íráskészség feladatokat nem kellene-e új szempontrendszer szerint értékelni francia
nyelvből. Azon is érdemes eltöprengeni, hogy indokolt-e a szövegalkotást
külön értékelni középszinten, az 50-80 szavas első feladatnál, vagy
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érdemes-e inkább az angol nyelvi érettségi példáját követni, ahol ennél
a feladatnál csak „a feladat teljesítése”, az „érthetőség” illetve az „íráskép” jelennek meg értékelési szempontként.
Néhány éve, az Íráskészség javításánál nemcsak a hibákat kell jelölni
a feladatokban, hanem külön G+, illetve L+ jellel honorálni a nyelvtani,
illetve lexikai változatosságot, gazdagságot is. Sajnos a tapasztalat azt
mutatja, hogy ez hiába szerepel az értékelési útmutatóban, a javítók
gyakran kizárólag a hibákra összpontosítanak.
A 2007-es harmonizálás elsősorban az írásbeli feladatokra összpontosított,
a szóbeli feladatok terén még mindig jelentős különbség van a nyelvek
között. Csakúgy, mint az írásbeli produkciónál, a szóbeli feladatokat is
különböző módon értékelik az egyes nyelvek. Kérdés, hogy szükségszerűe a feladatok egységesítése, illetve lehet-e indokolni, hogy a feladatok
eltérnek egymástól.

6.4. A javaslatok összefoglalása
A javaslatokat különböző távokon lehetne megvalósítani. A legegyszerűbb,
a leggyorsabban valóra váltható változtatás a produkciós készségek
értékelésére vonatkozik. A változtatás azért egyszerű, mert ezek a skálák
nem a vizsgaleírás, hanem a javítási-értékelési útmutatók részei. Ugyanakkor nagy szakmai konszenzus, esetleg nyelvek közötti egyeztetés
szükséges hozzá. Nem elhanyagolható ebből a szempontból az sem, hogy
a vizsgázók és a vizsgáztatók is erre az értékelési szempontrendszerre
vannak „trenírozva”, a változtatásnál tehát oda kell figyelni a fokozatosságra, illetve a széles körű tájékoztatásra.
Ugyanez vonatkozik a vizsgakövetelményeken javasolt változtatásra, ami
a kommunikációs helyzetek, illetve a szerepek bővítését illeti. Ezt
a változtatást, csakúgy, mint az Íráskészség illetve a Beszédkészség feladatainak

választhatóvá

tételét

csak

középtávon

lehet

elképzelni.

Ugyanebben a változtatási szakaszban lehetne elgondolkodni a szószámok
növeléséről a középszintű Íráskészség első feladatánál, illetve a Nyelvhelyesség mindkét szintjénél.
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Egy hosszú távú fejlesztés feladata lenne azon változtatások megvalósítása, amelyek vizsgaszervezési problémákat vetnek fel, így a Hallott
szöveg értésénél a fölösleges csöndek megszüntetése, az esetleges
vizuális anyag bevezetése, és végül, a Nyelvhelyesség füzet önálló létének
megvizsgálása. Egyértelműen leszögezhető ugyanis, hogy a vizsgarészek
közül a nyelvhelyességet mérő feladatsor sikerül mindig a legrosszabbul.
Ezen belül is az igeidők használatát mérő feladat teljesítettsége a legrosszabb. Elgondolkoztató, van-e egyáltalán létjogosultsága a nyelvtani
mérésnek egy ilyen kompetencia-alapú vizsgában, hiszen a nyelv helyes
használatát a produkciós feladatoknál kellene mérni. A nyelvtani mérés
megszüntetésének természetesen beláthatatlan következményei lennének
az osztálytermi gyakorlatra, és mindenképpen széleskörű szakmai vitának
kellene megelőznie.
Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni, milyen nagy hatással volt
a kimeneti mérés az osztálytermi gyakorlatra. A felkészítő tanárok rengeteget változtattak a módszereiken, más típusú feladatokat csináltatnak
a tanulókkal, mint azelőtt. Valószínűsíthető, hogy az idegennyelvi óravezetés is egyre inkább gyakorlattá válik, még ott is, ahol ez korábban
kívánnivalót hagyott maga után. A legnagyobb változás talán a szövegalkotási feladatoknál tapasztalható. Az első vizsgákon a tanulók még alig
vették figyelembe a szószámkorlátozásokat, nem voltak bekezdések, nem
használtak grammatikai- és jelentésbeli kapcsolóelemeket, nem vették
figyelembe az irányító szempontokat, és nem figyeltek arra, hogy változatos nyelvtani szerkezeteket, gazdag szókincset használjanak. Komoly,
kedvező változás érezhető e téren.
Nagy kár, hogy a tankönyvlistán szereplő tankönyvek, kurzuskönyvek
nem készítenek célzottan az érettségire felkészítő feladatokat, a forgalomban lévő gyakorlókönyvek nagyobbik része pedig nem kompatibilis az
érettségi vizsgaleírásával. Nagy veszélyt jelentenek azok a nyelvkönyvek,
amelyek azt állítják magukról, hogy az érettségire készítenek fel, a feladataik

azonban

nem

felelnek

meg

a
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vetelményeknek. Az érettségire készüléshez hatalmas, publikus, mindenki
számára ingyenesen elérhető gyakorlóanyag áll a tanárok és a diákok
rendelkezésére: 20 vizsgaidőszak teljes anyaga, ami nem kevesebbet
jelent, mint mindkét szinten legalább 60 feladatot készségenként, 40 íráskészség feladatot és 60 hangzó anyagot, valamint a javítási-értékelési
útmutatókat. Nagyon jó volna, ha ezt a feladatgyűjteményt – akár
a maguk igényeire adaptálva – jobban kihasználnák a felkészítő tanárok.

6.5. Konferencia összefoglaló
A kétszintű érettségi rendszerrel kapcsolatos változtatási igények felmérése a gyakorlati tapasztalatok alapján, a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004
azonosítószámú projekt keretében, 2014. április 10-én az Oktatási Hivatal
szakmai konferenciát rendezett. A konferencia keretében Pongrácz Lászlónak, az Oktatási Hivatal megbízott köznevelési elnökhelyettesének nyitóelőadását követően a vizsgatárgyi szekciók ülésén alkalom nyílt a kétszintű érettségi vizsgarendszerrel kapcsolatos változtatási javaslatok megvitatására. A szekcióülésen résztvevő mintegy 20 kolléga elsősorban
gyakorló gimnáziumi tanár volt. Sajnálatos módon sem a Francia Tanárok
Egyesülete, sem a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány, sem a Francia Intézet nem képviseltette magát a szekcióülésen.
A vitaindítón elhangzott javaslatok a közép- és hosszú távú változásokat
érintették, ugyanakkor megállapítható volt, hogy egyes változtatások, melyek csupán a javítási-értékelési útmutatót érintik, rövidtávon is megvalósíthatók.
Ezek közül a változtatási javaslatok közül csupán egy érintette a tartalmi
követelményeket, nevezetesen a kommunikációs helyzeteken belül
a szerepek bővítése. A felvetéssel a szekcióülés résztvevői egyetértettek.
A vizsgamodellel kapcsolatos változtatási javaslatok elsősorban a produktív (Íráskészség és Beszédkészség) feladatokra vonatkoztak. Itt tapasztalható a különböző nyelvek között a legjelentősebb különbség. Az
ülésen résztvevők megfontolásra ajánlották az Íráskészség 2. feladatoknál
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a témaválasztás lehetőségét, és egyhangúan fontosnak találták azt, hogy
a középszintű Íráskészség első feladatának szószáma magasabb legyen.

A szóbeli vizsgánál is felmerült a témaválasztás lehetősége, a résztvevők
véleménye erről megoszlott. Nem volt egységes az állásfoglalás arról sem,
hogy a problémamegoldó feladat szituációba ágyazott jellegét az emelt
szinten váltsa-e fel a vita, ahogy az több nyelvnél is tapasztalható. A jelenlegi konstrukciót „vizsgázó-barátabbnak” tartották, ugyanakkor jelentős kritikák érték a vizsgáztató tanárokat, akik gyakran szituációs játékká
„alacsonyítják” a vitát.
Teljes volt az egyetértés abban, hogy az Önálló témakifejtés feladat igen
nagy nehézséget okoz a vizsgázóknak elsősorban azért, mert nincs felkészülési idő. Megfogalmazódott az a javaslat, hogy a feladatban a képekhez
kapcsolódjanak irányító szempontok, amelyek nagyban hozzájárulnának
ahhoz, hogy a vizsgázó valóban a megfelelő szinten és mélységében tárgyalja a témakört.
Néhány kolléga felhívta a figyelmet arra, hogy a középszintű vizsgán
a bevezető kérdések nincsenek pontozva, amivel nem értenek egyet. Mások jónak találták a jelenlegi modellt.
Konszenzus alakult ki a produkciós készségek értékelésének súlyozását illetően. Ez az a javaslat, ami rövidtávon is megvalósíthatónak tűnik, hiszen
csak a javítási-értékelési útmutató változtatását igényli.
Ugyancsak felmerült a Hallott szöveg értése füzettel kapcsolatban a csöndek kérdése, nevezetesen az, hogy az elhangzó szövegek közötti szünetek, vizsgaszervezési okokból időnként túlságosan hosszúra nyúlnak.
Megfogalmazódott egy olyan javaslat is, hogy középszinten, az angol
nyelvi érettségihez hasonlóan a második meghallgatásnál a szövegek több
részletben hangozzanak el, a nagy egységek után legyen a vizsgázóknak
ideje megadni a választ.
A kollégák egyetértésüket fejezték ki azt illetően is, hogy egy hosszú távú
fejlesztésnél, a vizsgaleírás esetleges módosításánál a Hallott szöveg
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értése füzetnél meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a hallott szöveg ne
csak hallott, hanem látott szöveg is legyen, hiszen a technikai fejlődés, az
iskolák felszereltsége egyre inkább lehetőséget teremt majd arra, hogy
autentikus vizuális dokumentumokra is épüljön értési feladat.
A javaslatokat különböző távokon lehetne megvalósítani. A legegyszerűbb, a leggyorsabban valóra váltható változtatás a produkciós készségek
értékelésére vonatkozik. A változtatás azért egyszerű, mert ezek a skálák
nem

a

vizsgaleírás,

hanem

a

javítási-értékelési

útmutatók

részei.

Ugyanakkor nagy szakmai konszenzus szükséges hozzá. Nem elhanyagolható ebből a szempontból az sem, hogy a tanárok és a diákok is
erre az értékelési szempontrendszerre vannak „trenírozva”, a változtatásnál tehát oda kell figyelni a fokozatosságra, illetve a széles körű
tájékoztatásra.
Ugyanez vonatkozik a vizsgakövetelményeken javasolt változtatásra, ami
a kommunikációs helyzetek, illetve a szerepek bővítését illeti. Ezt a változtatást, csakúgy, mint az Íráskészség illetve a Beszédkészség feladatainak választhatóvá tételét csak középtávon lehet elképzelni. Ugyanebben a változtatási szakaszban lehetne elgondolkodni a szószámok
növeléséről a középszintű Íráskészség első feladatánál, illetve a Nyelvhelyesség mindkét szintjénél.
Végül egy hosszú távú fejlesztés feladata lenne azon változtatások
megvalósítása, amelyek vizsgaszervezési problémákat vetnek fel, így
a Hallott szöveg értésénél a fölösleges csöndek meszüntetése, az esetleges vizuális anyag bevezetése, és végül, a Nyelvhelyesség feladat önálló
létének megvizsgálása. Egyértelműen leszögezhető ugyanis, hogy a vizsgarészek

közül

a

nyelvhelyességet

mérő

feladatsor

sikerül

mindig

a legrosszabbul. Ezen belül is az igeidők használatát mérő feladat teljesítettsége a legrosszabb. Elgondolkoztató, van-e egyáltalán létjogosultsága a nyelvtani mérésnek egy ilyen kompetencia-alapú vizsgában,
hiszen a nyelv helyes használatát a produkciós feladatoknál kellene mérni.
A

nyelvtani

mérés

megszüntetésének
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következményei lennének az osztálytermi gyakorlatra, és mindenképpen
széleskörű szakmai vitának kellene megelőznie. Ebben a kérdésben
a konferencián résztvevő kollégák véleménye nagyon eltért.
A szekcióülésen több olyan kritika, javaslat is megfogalmazódott, ami
mind a tételkészítő bizottság, mind az Oktatási Hivatal hatáskörén
kívül esik. Ezek az ügyek, kérdések és problémák elsősorban a Kormányhivatal hatásköre alá esnek. Fontos azonban, hogy a jelen összegzés
tartalmazza a kollégák ezirányú észrevételeit, a résztvevő kollégák ezt
nyomatékosan kérték.
A kritikai megjegyzések két csoportra oszthatók. Az első a vizsgahelyszínekre vonatkozik. Meg kellene vizsgálni, hogy mely vizsgaközpontok
képesek a megfelelő technikai hátteret biztosítani a vizsga lebonyolítására, különös tekintettel a Hallott szöveg értése feladatra. Gyakran
tapasztalható, hogy a hangzó anyagokat rossz akusztikájú termekben,
rossz minőségű CD lejátszón játszák le. Fontos lenne egyenlő esélyt
biztosítani valamennyi vizsgázónak.
A bírálatok egy jelentős része a vizsgáztató- és javító tanárokra
vonatkozott. Általános volt az a vélemény, hogy gyakran nem elegendő
szakértelemmel rendelkező

kollégák vizsgáztatnak, illetve

javítanak,

viszont a jól képzett, tapasztalt tanárokat nem hívják sem vizsgáztatni,
sem javítani. Felmerült ezzel kapcsolatosan a vizsgáztató tanárok bizonyos időközönkénti ellenőrzésének/továbbképzésének ötlete.
Széleskörű egyetértés volt azzal kapcsolatban is, hogy a vizsgáztatók
képzése, újraképzése elsőrendű feladat lenne, és ugyancsak igen fontos
lenne a felkészítő tanárok célirányos képzése. Erre jó alkalmat adna
a Francia Intézet által szervezett nyári egyetem, ahol sajnálatos módon az
előző két évben nem volt ilyen irányú modul, és ezen a nyáron sem
tervezik a témába vágó műhely indítását. Pedig egy ilyen képzés annál is
inkább fontos lenne, mert a jelenlegi tankönyvlistán szereplő tankönyvek
egyike sem alkalmas arra, hogy az érettségire megfelelően készítsen, és
a kollégák ritkán és esetenként nem megfelelő módon használják a ren-
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delkezésre

álló

hatalmas,

publikus

adatbázist

az

Oktatási

Hivatal

honlapján. Sajnos sem a Francia Intézettől, sem az Egyetemközi Francia
Központtól (CIEF) nem volt ott senki a konferencián.
Végül meg kell említeni a kollégák igényét arra vonatkozóan, hogy
a bevezetendő változásokat egy széleskörű szakmai konzultáció előzze
meg, esetlegesen a nyelvek közötti harmonizációval, és hogy a már bevezetett változásokról mind a felkészítő tanárok, mind a vizsgázók megfelelő
időben és módon értesüljenek.
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7.

Péterffy Mátyás: Jelentés a spanyol nyelvi érettségi
vizsgatárgyról

Az érettségi felülvizsgálata azt jelenti, hogy a 2005-ben bevezetett rendszernek elsősorban a problematikus vagy a finomhangolásra szoruló elemeire kell fókuszálnunk.

7.1. Általános észrevételek
Az érettségi és a felsőoktatási felvételi kapcsolata
Logikus és indokolt, hogy a felsőoktatásba való bekerülés a középfokú oktatásban megszerzett tudáson alapuljon. A diákoknak, a közoktatásnak és
a felsőoktatásnak is az az érdeke, hogy a középiskolai kimenet és az
egyetemi/ főiskolai bemenet elvárásai között ne legyen diszkrepancia.
7.1.1. Az érettségi két szintje
A vizsga kétszintűsége már korántsem látszik ilyen indokoltnak. A két
szint eredményei nehezen összemérhetők: egy 44%-os emelt szintű
érettségi 94 pontot ér az 50 többletponttal számolva, tehát többet, mint
egy 93%-os középszintű; de vajon van-e, és ha van, kimutatható-e a két
teljesítmény közötti 1 felvételi pontnyi tudáskülönbség, ha két merőben
eltérő mérőeszközön érték el a szóban forgó teljesítményeket?
Az is belátható, hogy az emelt szintű érettségihez emelt szintű felkészítés szükséges, s ez túlzottan korai döntéskényszert indukál, mert
egyik középiskola sem tud minden vizsgatárgyból emelt szintű felkészítést biztosítani. A túl korai döntéskényszer következményeit itt
nincs mód tárgyalni, de feltehető, hogy kontraproduktív a mindenkori gyerekpopuláció jelentős hányadának képesség- és tehetségfejlesztése szempontjából.
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7.1.2. Az érettségi mint mérés
Az írásbeli mindkét szinten, a szóbeli emelt szinten és kormányhivatali jelentkezés esetén középszinten is egységes, standardizált és központi.
A középszintű érettségi belső vizsga, az emelt szintű külső.
Ha méréselméleti kategóriák mentén gondoljuk végig az érettségit, megállapítható, hogy a vizsga kritériumorientált, de középszinten, különösen
az íráskészség és a beszédkészség értékelésénél óhatatlanul átcsúszik
részben normaorientáltba. A tesztek validitása többnyire megfelelő, bár
nyelv esetében nehéz leképezni a mérőeszközbe a tényleges tananyagot,
ami maga is némileg képlékeny. A tesztek megbízhatósága ugyancsak
megfelelőnek tűnik – bár erről nincs hiteles vizsgálati információink. Az értékelés objektivitása nagymértékű. Az Íráskészség és a Beszédkészség értékelésénél együtt mintegy 8-14 pont lehet az értékelő tanár szubjektív
mozgástere.
7.1.3. Az érettségi tételkészítői
A mérés-értékelés területe tapasztalataim szerint (saját egyetemi éveim,
más korosztályhoz tartozó kollégák beszámolói, tanárjelöltek elmondása)
alulreprezentált terület a tanárképzésben. Mindenki írat ugyan dolgozatot,
és értékeli is azt, az érettségi azonban más követelmények elé állítja
a feladatkészítőket (és a vizsgáztatókat is). Ezért legalább olyan szükségesnek tartjuk a feladatkészítők mérés-értékelési továbbképzését,
mint az érettségi elnökök képzését.

7.2. A középszintű vizsga
A spanyol nyelv mint érettségi vizsgatárgy kapcsán alapvetően a következő kérdések szolgálnak kiindulópontként.
a)

Hogyan csiszolható tovább a vizsgaleírás (és a konkrét feladatlapok) méréselméleti szempontból?

b)

Mi az, ami a 2005-től felhalmozódott tapasztalatok és kritikák fényében fejleszthető, fejlesztendő?
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7.2.1. A vizsgakövetelmények
Megállapítható, hogy a két hazai dokumentum, a kerettanterv és az
érettségi rendelet egyaránt kiindulópontként tekint a KER-re, és
annak szintleírásait alkalmazza. De van némi diszharmónia, így rögtön
feltűnik az is, hogy a NAT minimumelvárásai szerint – bár az óraszám bőven meghaladja az érettségiztetéshez jogszabályban előírt 138, illetve 276
tantárgyi órát – második idegen nyelvből még középszinten sem lehet
érettségi vizsgát tenni, illetve az, hogy első nyelvből az emelt szintű érettségi nem valósítható meg az alapóraszámban elért minimumszinten. Viszszautalva az „érettségi két szintje” című pontra, megállapítható, hogy
második nyelvből a középszint, első nyelvből az emelt szint teljesítése
csak akkor valósítható meg ténylegesen és reálisan, ha az adott iskola
a szabadon felhasználható órakeretéből jelentősen növelné a minimális
óraszámot. Ez viszont ismét csak egy korai – jelen esetben nyelvi profilú
iskola melletti – elköteleződést jelent.
Úgy véljük, hogy az érettségi tartalmát meghatározó rendelet helyenként nincs összhangban a kerettantervekben és a KER-ben
foglaltakkal – esetenként önellentmondásos, s ezen mindenképpen
szükséges változtatni.

Idézetek a vizsgaleírásból:
„A vizsgázó képes
–

az alapvető nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére,
kiegészítésére és létrehozására mondat- és szövegszinten,

–

gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, kiegészítésére és létrehozására szövegszinten.”

„A spanyol nyelv természetéből adódóan a teljes leíró nyelvtan átfogó
ismerete szükséges még a viszonylag alacsonyabb szintű közlendők
megfelelő nyelvi megformálásához is. A közép- és emelt szintű vizsga
nyelvi követelményeiben egyedül a bonyolultabb szerkezetek előfordulásának gyakorisága tekintetében érdemes különbséget tenni. Természet91
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szerű, hogy a középszinten vizsgázónak is ismernie kell pl. a kijelentő
mód, kötő-, felszólító és feltételes mód összes idejét...”
Megerősítve a nyelvi érettségik kapcsán korábban leírt anomáliákat, azt
lehet megállapítani, hogy a spanyol nyelv vonatkozásában is igaz, hogy
a B1, vagyis a középszint leírása egyrészt önellentmondásos, másrészt – különösen a grammatika vonatkozásában – alig különbözik
az emelt szintétől, holott a KER B2 szintje teoretikusan nagyobb különbséget feltételez e két szint között. A teljes leíró nyelvtan átfogó ismerete helyett talán fontosabb egy olyan nyelvhasználói stratégia
kialakítása, amelyben a nyelvhasználó (itt: vizsgázó) képes átfogalmazni, átstrukturálni a mondanivalóját.
Például: a vizsgaleírás szerint ismerni kell az imperfecto de subjuntivo
(a magyar nyelvben nem létező) igealakot, mondjuk ehhez az egyébként
valóban hétköznapi mondathoz: „Meglepő volt, hogy mindenki kiabál.”
Ez az előbb nevezett igealakkal így hangzik spanyolul: „Era sorprendente
que todo el mundo gritara.” Ugyanakkor a mondat a kijelentő múlt
idejeivel – tehát jóval csekélyebb mértékű grammatikai tudással – is kifejezhető. „Todo el mundo gritó lo que era sorprendente.” Ez magyarul:
„Mindenki kiabált, ami meglepő volt.” Bár a két mondat nem azonos,
kommunikációs szempontból azonban gyakorlatilag egyenértékűek.
A vizsgakövetelményekben szerepel azon témák listája, amely alapján
az írásbeli, és különösen a szóbeli vizsga tételei készülnek. A 9 témakör
(1. Személyes vonatkozások, család, 2. Ember és a társadalom, 3. Környezetünk, 4. Az iskola, 5. A munka világa, 6. Életmód, 7. Szabadidő,
művelődés, 8. Utazás, turizmus, 9. Tudomány és technika) nem egyenlő
számú és súlyú altémára oszlik, és nem azonos relevanciájú a vizsgázók
(és vizsgáztatók) szempontjából. Szerencsés lenne – a nyelvvizsgaközpontok gyakorlatának megfelelően – több, de önmagában szűkebb témakört kijelölni. Ez a középszinten vizsgáztató tanárok
tételkészítését is segítené. Például: az ember és társadalom témakör-
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ből kiemelhetnénk önálló témakörként az öltözködés és divat alpontot, valamint a vásárlás, szolgáltatások alpontot.
A 9 jelenlegi témakörben nem tűnnek fel az interkulturális tartalmak, holott a globalizálódó világban – és számos esetben a kommunikációs stratégia részeként is – ezeknek helye van a vizsgában, mint ahogy helyet
kaptak a kerettantervben is. Ezen tartalmak kijelölésére és reális mennyiségben történő kidolgozására akkor van mód, ha a nyelvi érettségikben
egyöntetűen megjelenik a kulturális tartalom mint lehetséges témakör.
7.2.2. A vizsgamodell
A nyelvi érettségik vizsgamodellje azonos struktúrájú: a részek sorrendje,
időtartama, aránya egységes. Ez önmagában helyes, bár csökkenthető
a szöveghosszúságok és itemszámok határértékeinek különbsége.
Azt is meg lehetne fontolni – és ez a nyelvek közötti további pozitív
standardizáció felé mutatna –, hogy a szövegek hosszúságát karakterben
(leütésben) adja meg a rendelet.
A vizsgarészek arányával kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a Beszédkészség vizsgarész jelenlegi súlyát – ami középszinten 22%, emelt
szinten 20% – növelni lehetne. Ennek fényében a feladatok száma is
növelhető (pl. két szituáció), ugyanakkor egy-egy feladat hossza csökkenthető. A szóbelihez rendelt időtartamot is növelnénk középszinten, már csak azért is, mert a vizsgaidő 15 percében zajlik a vizsgázó
feladatolvasása, az önálló témakifejtés átgondolása, valamint a kérdező
tanár szükségszerű szereplése is.
A szóbeli vizsgarész súlyának növelésével párhuzamosan az íráskészség
szerepét mind időtartamában, mind arányában, mind pedig szöveghoszszúságában csökkenthetőnek tartjuk.
A vizsgamodell kapcsán nézzük meg az érettségi két szintjének és
4 nyelvvizsgának néhány mutatóját! (A beszédkészség aránya, az
írásbeli időtartama, szótárhasználat, közvetítési feladat, vizsgarészenkénti
teljesítési minimum.)
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Beszédkészség
pontszáma

nyelvvizsga

ITK

ECL nyelvvizsga

nyelvvizsga

TELC

BME nyelvvizsga

érettségi

emelt szintű

érettségi

középszintű
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33/150

30/150

60/240

75/300

25/100

50/150

22%

20%

25%

25%

25%

30%

180 perc

240 perc

225 perc

150 perc

120 perc

180 perc

van

van

van

nincs

van

van

nincs

nincs

választható

nincs

nincs

van

12%

12%

40%

40%

40%

40%

Beszédkészség
aránya
az összpontszámhoz
viszonyítva
az írásbeli
időtartama
szótárhasználat
közvetítés
teljesítési minimum
vizsgarészenként

Jól látható, hogy a beszédkészség aránya minden nyelvvizsga esetében
magasabb, mint az érettségin. Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli része igen hosszúnak számít. Szótárt majdnem minden nyelvvizsga engedélyez, a teljesítés minimumszintje pedig – hiszen a nyelvvizsga 2 kategóriát
(megfelelt, nem felelt meg) alkalmaz – mindenütt jóval magasabb, mint
az érettségin. Ez érthető és indokolt, hiszen az érettségin 5 kategóriába
sorolódnak a tanulók az elégtelentől a jelesig.
A nyelvi érettségi feladatválasztéka további átgondolásra szorul. Az
igaz-hamis döntést igénylő feladattípust akár kivehetőnek is tartjuk a listából, mert 50 %-os eséllyel meg is tippelhető – nem véletlen, hogy pl.
a B2 szintű DELE vagy TELC spanyol nyelvvizsgán nincs is ilyen feladat.
Valamennyi nyelvi érettségi úgy épül fel, hogy a feladatokban teoretikusan
1 item 1 pontot ér. Mivel az egyes füzetekben a feladatpont és a vizsgapont nem törvényszerűen egyezik meg, ezért szükségképpen adódnak
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olyan helyzetek, amelyekben 1 item ténylegesen valamivel többet,
máskor valamivel kevesebbet ér 1 pontnál.
Az itemek nehézsége törvényszerűen nem azonos. Az ugyan képtelenség,
hogy bekalibráljuk minden egyes item nehézségét, és ez nem is szükséges, az viszont jó lenne, ha a vizsgakészítők „gazdálkodhatnának”
fél- és kétpontos itemekkel is. Korántsem azonos nehézségűek ugyanis
az itemek egy 50%-os eséllyel meg is tippelhető igaz-hamis feladat vagy
egy szöveges választ igénylő nyitott kérdés-feladat esetében. Azaz, például egy 8 itemes igaz-hamis feladat érhetne 8 × 0,5 = 4 pontot, egy
5 itemes, több szavas válaszadást igénylő feladat 5 × 2 = 10 pontot, miközben egy 7 itemes párosítás feladat 7 × 1 = 7 pontot.
A nyelvi érettségiken az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és
a Hallott szöveg értése feladatlapokban minden egyes feladat ad egy
példát – ezt indokolatlannak tartjuk. Egyrészt olyan segítséget jelent
a vizsgázónak, ami nagymértékben befolyásolja az adott feladat mérési
hitelességét (validitását), másrészt redundáns, mert a feladatinstrukció
a rendelet értelmében nyelvileg egyszerűbb magánál a feladatnál, tehát
nem igazán jelenthet megértési nehézséget. Harmadrészt nem bevett
gyakorlat sem a nyelvtudást mérő egyéb vizsgákon, így a nyelvvizsgákon sem.
A 2005-ben bevezetett nyelvi érettségik egyik alapelve, hogy a vizsga
egynyelvű. Ugyanakkor minden nyelvtanár saját tanítási gyakorlatában
szerepel a kétnyelvű mérés. Ennek egyik oka, hogy a nyelvet tanuló ember nagyon sokáig – amíg nem képes a célnyelven gondolkodni – szinte
folyamatosan közvetít anyanyelvi gondolatai és a célnyelv között, másrészt bizonyos területeket, például a lexikális tudást vagy a globális értést
jól mérheti. Mindemellett a KER (főleg annak 4. fejezete) kiemeli, hogy
a közvetítés a készségek egyike (még ha nehezen is mérhető), illetve jelen van a munka és a hétköznapok helyzeteiben (pl. tolmácsolás, idegenvezetés).
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Az egynyelvű vizsga – némileg paradox módon – az íráskészség feladatot
talán még könnyíti is, hiszen a feladatinstrukció, a bázisszöveg és az irányító szempontok együtt olyan sok célnyelvi kulcsot adnak a vizsgázó kezébe, hogy megkérdőjelezhető e feladat mérési hatékonysága.
Véleményünk szerint megfontolás tárgyává kell tenni, hogy szolgálhatja-e
az anyanyelv a nyelvi érettségik mérési hatékonyságát, s ha igen, milyen
módon.
Csak példaként említve: az Íráskészség feladatban nyugodtan szerepelhetnének az irányító szempontok vagy akár az instrukció is magyarul.
Esetleg – természetesen mértékkel gazdálkodva – az Olvasott vagy a Hallott szöveg értése füzetekben is lehetne anyanyelven megoldandó feladat,
például válaszadás vagy összefoglalás.
Az egynyelvű vizsgának egy sajátos ellentmondása, hogy az íráskészség
feladatokban lehet kétnyelvű szótárt használni. Ily módon e feladatrészben a vizsgázó produktív lexikális tudása gyakorlatilag megítélhetetlen
– mégis jár érte viszonylag sok pont. A szótárak többsége ezen felül számos nyelvtani segítséget is nyújt – pl. ragozási táblázatok formájában –,
ami tovább rontja a vizsgázó valós nyelvtudásáról alkotott kép megítélhetőségét.
A szótárhasználat és a korábban tárgyalt példaitem rontja a teszt/
mérés validitását, hiszen ily módon a feladatok nemcsak azt mérik, amit
kellene, vagyis a nyelvi tudást, hanem – más, egyébként fontos képességeket – az információforrás használatát és a példát felhasználó analógiás
gondolkodást.
Vizsgaszervezési szempontból indokolatlannak, pedagógiailag pedig szükségtelennek tartjuk a második és a harmadik rész közötti
szünet beiktatását. Nem kikapcsol, inkább szétzilál, miközben az iskolák
számára számos szervezési nehézséget generál, a vizsgázók számára pedig nem jelent sem tényleges kikapcsolódást, sem valamiféle ráhangolódást.
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A vizsgaleírás terjedelmi és mennyiségi intervalluma középszinten az
alábbi két véglet között mozog.
a létező legrövidebb középszintű spanyol

a létező leghosszabb középszintű spanyol

nyelvi érettségi az Íráskészség nélkül

nyelvi érettségi az Íráskészség nélkül

900 + 450 = 1350 szó

1100 + 600 = 1700 szó

5 perc hallott szöveg (2x)

8 perc hallott szöveg (2x)

25 + 18 + 18 = 61 item

33 + 30 + 25 = 88 item

Ez azt jelenti, hogy középszinten a leghosszabb spanyol nyelvi érettségi
szövegterjedelme 1,3-szer, a Hallott szöveg hossza 1,6-szer, feladatszáma 1,4-szer nagyobb, mint a legrövidebbnek. Ezt soknak tartom, különösen a hallott szövegben és az itemszámban mutatkozó eltérést, ezért
mindenképpen kívánatos lenne az intervallumok határértékeinek
egymáshoz való közelítése.
7.2.3. Az értékelés
A nyelvi érettségiken középszinten 2 vizsgarészben (írásbeli, szóbeli) kell
teljesíteni a 12 %-ot, emelt szinten 5 vizsgarész vonatkozásában. E tekintetben indokolt lenne középszinten is az emelt szint elvárásait alkalmazni a minimumszint teljesítéséhez.
Az Íráskészség feladatainak értékelésében fontos lenne megvalósítani
a nyelvek közötti még nagyobb harmóniát. Bár ez vizsgatárgy függő,
nem tartjuk szerencsésnek, hogy van nyelv, ahol a hosszabb szövegalkotáshoz egy, máshol három feladatlehetőség van felkínálva; hogy a két
szöveg megítélése nyelvenként eltérő, s így eltérő módon oszlik meg az
értük kapható pontmennyiség is. Problematikus emellett az is, hogy
a feladatokért kapható pontok nyelvenként eltérő részpontokból állnak
össze; és nem szerencsés talán az sem, hogy az értékelésben bizonyos
nyelveknél olyan nyelvtudáson kívüli szempont is megjelenik, mint az
íráskép.
Az értékelés számos aspektusa a rendelet értelmében a bizottság hatásköre, vagyis jogszabályváltozás nélkül alakítható. Ugyanakkor tekintettel
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kell lenni a kialakult hagyományokra, ezért a bizottsági hatáskörbe
utalt elemeket is egyrészt előkészítve, szakmai konzultáció után,
másrészt a bevezetésre kellő adaptációs időt biztosítva kell módosítani.
A rövid szöveg – levél – formai elemeire kapható pontérték csökkenthető,
szótárhasználat mellett pedig átgondolandó a szókincs pontozása a hoszszabb szöveg esetében. Az analitikus skála táblázatában ajánlatos lenne,
hogy pontonként szülessen meg a leírás.
A Beszédkészség értékelésénél használt értékelő lap túl sok szempontot
tartalmaz, túl alacsony intervallumokkal, így alig van árnyalási lehetőség.
Némelyik szempont (kiejtés, beszédtempó, nyelvhelyesség) feladatonkénti
külön megítélése indokolatlan. A tételkészítő bizottság azt javasolja, hogy
ez a szempont vonatkozzon a Beszédkészség vizsgarész egészére.
Bár minden vizsgaidőszakban keletkeznek utólag hozzáférhető statisztikai
adatok (vizsgázók száma szintenként, a vizsgarészenként, ill. füzetenként
elért pontszámok), amelyek kiindulási alapul szolgálhatnak a vizsgafejlesztéshez, megfontolandó lenne a feladatlapok tételes itemelemzése. E roppant időigényes munkához jó lenne, ha rendelkezésre állna
egy olyan informatikai háttértámogatás, amely ezt lehetővé teszi.

7.3. Az emelt szintű vizsga
A vizsgamodellel, a követelményekkel, a szervezéssel, az értékeléssel,
a feladatokkal kapcsolatban gyakorlatilag ugyanazt lehet elmondani, mint
a középszint esetében.
7.3.1. A vizsgakövetelmények
7.3.2. A vizsgamodell
7.3.3. Az értékelés
Kiegészítésképpen e helyt a Nyelvhelyesség vizsgarészt tesszük külön
vizsgálat tárgyává. A nyelvi érettségik azonos módon épülnek fel: öt részből – Olvasott és Hallott szöveg értése, Nyelvhelyesség, Íráskészség, Beszédkészség – állnak. Ugyanakkor – különösen emelt szinten – meg98
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figyelhető a nyelvtan/nyelvhelyesség kiemeltebb szerepe, hiszen
amellett, hogy önálló, a vizsga 1/5-ét kitevő vizsgarész, jelentős szerepet
játszik az íráskészség és a beszédkészség részpontjaiban is. E tekintetben
mintha maga a vizsgaleírás is némileg ellentmondásos lenne, hiszen egyszer azt olvassuk, hogy „Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja
a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy
a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani.”, aztán
pedig azt, hogy „A nyelv ismeretének és a nyelvi kommunikációnak alapfeltétele az alapos nyelvtani ismeret.”

7.4. Javaslatok összegzése
A javaslatok – véleményünk szerint – hozzájárulhatnak az érettségi vizsga
további minőségi fejlesztéséhez.
A lista témák szerinti sorrendben fogalmazza meg a javaslatokat, tehát
nem a relevancia sorrendjében.
Általános, illetve a vizsgamodellel kapcsolatos javaslatok
Az emelt szintű vizsga egy adott vizsgaidőszakban ne egy, a középszintűtől teljesen különböző mérőeszköz legyen, hanem azzal
számos ponton egyező, de annál magasabb szintű, valamivel hosszabb,
valamivel mélyebb, valamivel részletesebb, valamivel átfogóbb mérés.
Indokolt lehet a javító és kérdező tanárok vizsgáztatói (tovább)
képzése, hogy fejlődjön a helyi (belső, középszintű) vizsgák szóbeli tételkészítő gyakorlata, hogy fejlődjön a vizsgáztatási kultúra, valamint hogy
csökkenjen a vizsgáztatásban szerepet játszó szubjektivitás.
Mindkét szinten átalakíthatónak tartjuk az írásbeli vizsgának a vizsgaleírásban rögzített szervezését: a szünet elhagyható.
Mindkét szinten megfontolandó a részek arányának módosítása,
legalább 25%-ig növelve a beszédkészség arányát; ezzel párhuza-
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mosan mindkét szinten alapvetően az Íráskészség arányát látjuk csökkenthetőnek 3-6%-kal.
Középszinten is javasoljuk a vizsga teljesítéséhez mind az öt vizsgakomponens esetében a 12%-os teljesítmény elérését.
Mindkét szinten közelíteni kellene egymáshoz a szöveghosszúságok
minimális és maximális értékeit.
Mindkét szinten közelíteni kellene egymáshoz a minimális és maximális itemszám határértékeit.
Mindkét szinten leütésben (n) kellene megadni a szövegterjedelmet.
Mindkét szinten kivehetőnek tartjuk a feladatlapokból a példaitemeket.
Javasoljuk, hogy mindkét szinten lehessen 0,5; 1, illetve 2 pontot
érő item.
Mindkét szinten megfontolandónak tartjuk, hogy a vizsgához ne
lehessen szótárt használni.
A vizsgakövetelményekkel és az értékeléssel kapcsolatos javaslatok
A spanyol nyelvi érettségi vizsgakövetelményeiben jelenjen meg,
hogy nemcsak a spanyolországi, hanem – azonos értékűnek elfogadva –
a spanyol nyelvű országok mindegyikének köznyelve és kiejtése is
a nyelvi sztenderd része.
A vizsgakövetelményekben szereplő 9 témakört több kisebbre lehetne
bontani, ugyanakkor a listát bővítenénk interkulturális tartalmakkal.
Azt javasoljuk, hogy a spanyol nyelvi érettségi használja ki az
anyanyelvben rejlő mérési lehetőséget.
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Középszinten csökkenthetőnek tartjuk a produktív módon alkalmazandó grammatikai ismeretek körét.
Az Íráskészség feladatlap esetében mindkét szinten átgondolandónak tartjuk az értékelés szempontjait és a szempontokhoz rendelt részpontszámokat is.
Az Íráskészség feladatok értékelésénél ma már indokolatlanul magasnak
érezzük a formai jegyek pontértékét a szövegalkotási pontértékhez képest.
Az Íráskészség feladatlapban az értékelés analitikus skálájában minden esetben pontonként kell megadni ponthoz/szinthez tartozó teljesítmény-leírást.
A Beszédkészség vizsgarészben csökkentenénk az értékelendő
szempontok számát, mert a nagyon szűk pontértékek – bár a szubjektivitás csökkentésének irányába hatnak – nem biztosítják a feleletek kellően
árnyalt megítélését, és torzítják az eredményeket, amennyiben számos
vizsgázó fajlagos alul- vagy felülértékelését eredményezi. A csökkentést
elsősorban összevonással valósítanánk meg, pl. a „beszédtempó, kiejtés,
hanglejtés szempontot”, a nyelvtan-nyelvhelyesség szempontot a szóbeli
egészére vonatkoztatnánk és értékelnénk.
Spanyol nyelvből az Oktatási Hivatal honlapján a vizsgarészenkénti eredmények tekinthetők meg vizsgázónként. Javasoljuk, hogy az adatokból
készüljön összesített statisztika és grafikon is, valamint hogy legyen
utólagos itemelemzés is. Jó lenne, ha meglennének az ehhez szükséges
emberi és informatikai feltételek.

7.5. Konferencia összefoglaló
A résztvevők a tételkészítő bizottság javaslatainak egy részét idő hiányában nem tudták megtárgyalni, e javaslatokat a bizottság – korábbi álláspontját tükrözendő – fenntartja. Ezeket dőlt betűtípussal jelzem.

101

SPANYOL NYELV

Megfogalmazódtak olyan kritikák a korábbi vizsgaidőszakok feladatlapjaival kapcsolatban, amelyeket a szaktanárok nem jeleztek az OH-nak, illetve a tételkészítő bizottságnak, ugyanakkor több kolléga közös és
visszatérő problémájának tekinthetők. Ilyen a középszintű vizsgával szemben megfogalmazott „túl nehéz” és az emelt szintű szóbeli tételekkel kapcsolatos „elavult” minősítés.
A kollégák a bizottság javaslatainak jelentős részét megvitatták, ezek közül számosat jóváhagytak, más esetekben viszont módosítást indítványoztak. Ezeket az indítványokat sikerült közös nevezőre hozni, így a vitanapon kialakultak bizonyos módosítási javaslatok, ezeket félkövér betűtípussal jelzem.

A SPANYOL NYELV ÉRETTSÉGI TÉTELKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÖSSZESÍTETT JAVASLATAI
AZ ÉRETTSÉGIVEL KAPCSOLATBAN

A) Jogszabály-változtatást igénylő javaslatok, összes vizsgatárgy
A két szint legyen nagyobb mértékben összemérhető.

B) Jogszabály-változtatást igénylő vizsgatárgy-specifikus javaslatok,
mindkét szint
A 2. és 3. vizsgarész/ vizsgarész-összetevő között ne legyen szünet.
A kollégák egyetértettek abban, hogy a példaitem elhagyható, sőt elhagyandó, mert egyrészt ront a mérés hitelességén, másrészt többékevésbé funkciótlan, harmadrészt nem igazodik a többi vizsgatárgy szemléletéhez.

Az érettségi vizsgákban használt szövegek terjedelme leütésben
(„n”), és szűkebb határértékek között kerüljön meghatározásra.
Az érettségi vizsgák itemterjedelme szűkebb határértékek között
kerüljön meghatározásra.
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Középszint

Emelt szint

Jelenleg

Javasolt

Jelenleg

Javasolt

Olvasott szöveg értése

25-33 item

28 ± 2

25-30

28 ± 2

Nyelvhelyesség

18-30 item

25 ± 3

30-45

40 ± 5

Hallott szöveg értése

18-25 item

22 ± 2

20-30

25 ± 3

Összesen:

61-88 item

75 ± 7

75-105

93 ± 10

Az Íráskészség 2. feladatánál maximum két alternatívából lehessen választani, vagy egyáltalán ne legyen választási lehetőség.
Az Íráskészség vizsgarészben csökkenjen a megadott, kifejtendő
szempontok száma, és e szempontok ne kötelezően tárgyalandó
altémák, hanem pusztán javaslatok, ötletek legyenek.
Az Íráskészség feladatoknak a javaslatban megfogalmazott pontozási mechanizmusát elfogadtuk.
A Beszédkészség aránya az egész vizsgára vetítve növelendő
a nyelvvizsgák által alkalmazott arányig, azaz 25%-ig. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, és ebben is konszenzus volt a résztvevők között, hogy
az íráskészség aránya csökkenthető lehetne középszinten 3, emelt szinten
5 %-kal.

C) Jogszabály-változtatást igénylő vizsgatárgy-specifikus javaslatok,
középszint
Középszinten vizsgarész-összetevőnként legyen szükség a 12% elérésére.
A középszintre megfogalmazott vizsgakövetelményekből kerüljenek ki a produktívan alkalmazandó nyelvtani tartalmak közül az
alábbiak: imperfecto és pluscuamperfecto de subjuntivo, elválasztás, futuro perfecto.
A középszintre megfogalmazott vizsgakövetelményből kerüljön ki
az irodalmi szöveg mint lehetőség.
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D) Jogszabály-változtatást nem igénylő javaslatok, összes vizsgatárgy
Történjen vizsgáztatói és tételkészítői továbbképzés, beleértve
szintezési képzést is.
E) Jogszabály-változtatást nem igénylő vizsgatárgy-specifikus javaslatok
Az emelt szintű központi szóbeli tételek felülvizsgálatára sürgősen
szükség van.
A Beszédkészség hagyományon alapuló pontozási útmutatójának
átalakításával minden résztvevő egyetértett. Javasoljuk – és erről
időben tájékoztatni kell a spanyol nyelvet oktató középiskolákat –, hogy
az értékelőlap az alábbiak szerint változzon meg. (Megjegyzés: természetesen a jelenlegi pontarányokat figyelembe véve. Ha változik a vizsgarész
aránya, a ponteloszlás is arányosan „vele mozog”.)
A Beszédkészség értékelése középszinten jelenleg:
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7.5.1. Javaslat a 33 szerezhető pont felosztására:
Feladattípus

Értékelési szempont

Első feladat: (interjú)

Szókincs

Érték
4 pont
7

Második feladat: (szituáció)

Harmadik feladat: (önálló
témakifejtés)

Nyelvhelyesség

3 pont

Kommunikációs hatékonyság

4 pont

Szókincs, kifejezésmód

3 pont

Nyelvhelyesség

3 pont

Szókincs, kifejezésmód

Tématartás, önállóság,

10

5 pont

4 pont

13

összefüggőség

A három feladatban együtt:

Nyelvhelyesség

4 pont

Kiejtés, tempó, hanglejtés

3 pont
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A Beszédkészség értékelése emelt szinten jelenleg:
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7.5.2. Javaslat a 30 szerezhető pont felosztására:
Feladattípus

Értékelési szempont

Első feladat (interjú)

Szókincs

Érték
3 pont
5

Második feladat (szituáció)

Harmadik feladat

Nyelvhelyesség

2 pont

Kommunikációs hatékonyság

3 pont

Szókincs, kifejezésmód

4 pont

Nyelvhelyesség

3 pont

Szókincs, kifejezésmód

4 pont

Tématartás, önállóság,

4 pont

10

(témakifejtés)
12

összefüggőség

A három feladatban együtt:

Nyelvhelyesség

4 pont

Kiejtés, tempó, hanglejtés

3 pont
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8.

Ferenczi Attila: Jelentés a latin nyelvi érettségi
vizsgatárgyról

A kétszintű latin érettségi bevezetése nem állította merőben új feladat elé
a középiskolai tanárokat, a feladatok jó része ismerős volt számukra korábban is, csupán az emelt szintű szóbeli vizsga tartalmazott valamelyest
újszerű feladatokat. Az egész vizsgarendszert az óvatos újítás jellemzi.
A bevezetése óta eltelt idő azt igazolta, hogy az új vizsgaelemet gyorsan
megszokták mind a vizsgázók, mind a felkészítő tanárok. Az első évek tapasztalatai alapján több kisebb módosítást hajtottunk végre időközben
a vizsgarendszeren: változtattunk az egyes vizsgarészekre szánt idő hoszszúságán (a teszt megoldására szánt idő 60-ról 45 percre változott, és
15 perccel hosszabb lett a fordításra rendelkezésre álló idő). Kiegészítettük a vizsgakövetelményeket néhány grammatikai jelenséggel, de a rendszer legfontosabb változása az alapszókincs rögzítése volt. A vizsga
készítői közzéteszik azoknak a szavaknak a jegyzékét, amelyeket a tételkészítés során ismertnek feltételeznek. Ez a változás egyértelműen pozitív
fogadtatásra talált a szaktanárok körében. A korábbi rendszer, amely szerint minden szót, amely a tesztben előfordult, a teszthez kapcsolódó szószedetben megadtunk teljes szótári alakkal együtt, szakmai megfontolásból nem volt fenntartható, és igen kedvezőtlen volt a visszahatása az
oktatásra. A következőkben áttekintem az egyes vizsgarészekhez fűződő
tapasztalatokat a rendelkezésre álló statisztikák ismeretében, majd a vizsgarendszer továbbfejlesztésére teszek néhány konkrét javaslatot.
Az írásbeli a latin nyelv tanítási hagyományainak megfelelően két részből
áll: latin nyelvű szöveg magyarra fordítása szótár segítségével, illetve egy
nyelvtani feladatlap. A mai közoktatási rendszerünk egyetlen olyan idegen
nyelve a latin, amelyet hagyományos „kétnyelvű” módszerrel oktatunk és
vizsgáztatunk, az egyetlen olyan érettségi vizsga, amelyen idegen nyelvű
szöveget kell magyarra fordítani. Ez az egyik tényező, amely a latin nyelv
helyét biztosítja a közoktatás rendszerében: tudatosan fejleszti a nyelvi
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kompetencia mellett a közvetítői készséget is. A statisztikai adatok ismeretében azt mondhatjuk, hogy a fordítási feladatok általában rosszabb
eredményt mutatnak, mint a nyelvtani teszt. (A következőkben az előző
négy év adatainak elemzésére fogok támaszkodni, mivel a nyilvánosságra
hozott statisztikák a korábbi évekből rossz adatbázist tartalmaznak, így
használhatatlanok.) A fordítást a vizsgált időszakban (2010–2013) keletkezett összes eredményt figyelembe véve 56 %-os eredménnyel oldották
meg a vizsgázók, míg ugyanez az adat a tesztek esetében 66%. A fordítások eredményei ráadásul nagyobb ingadozást mutatnak, mint a teszteké,
különösen a középszintű vizsgák esetében. A vizsgált időszak legsikeresebb vizsgáján (2011-ben) a lehetséges 40 pontból átlagban 30 pontot sikerült megszerezni a fordítási feladattal, míg a legsikertelenebb vizsgán
(2013-ban) csak 15,9-et. A megfigyelés akár aggasztó mértékű eltérésekre is utalhat, de meg kell jegyezni, hogy az egyik eredmény októberi, míg
a másik májusi vizsgaidőszakban keletkezett: a két vizsgaidőszak adatainak összevethetőségét nem csak a rendelkezésre álló minta számának különbsége okozza, bár az októberi vizsgázók száma gyakran olyan
alacsony, hogy a statisztikai eredmény nem tekinthető reprezentatívnak.
Az októberi jelentkezések sajátos motivációja is oka lehet az eltérésnek:
minden vizsgarésznél jelentős eltérések mutatkoznak az októberi és
a májusi eredmények között. A tesztek viszonylag kiegyensúlyozottabb
eredménye mögött az a gyakorlat húzódik meg, hogy a feladat nagymértékben kiszámíthatóvá vált az elmúlt években. A feladattípusok, illetve
a mért tudáselemek szinte minden tesztben ismétlődnek. Az elmondottak
a középszintű eredményekre igazak. Az emelt szintű vizsgák eredménye
kiegyensúlyozott, a sikeresség aránya megfelelő, és a szóbeli, illetve az
írásbeli vizsgák eredménye hasonló értékeket mutat.
Vizsgázói létszám
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

emelt szint

163

123

132

121

82

83

71

középszint

361

428

439

490

401

382

444
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Elért eredmény (májusi adatok %-ban) és középszinten a német nyelv
hasonló adatai összehasonlításul.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

emelt szint

73,6

70,7

67,9

68,3

74,2

74,1

66,3

középszint

79

75,6

74,4

62,9

64,7

58,2

49,3

57,2

57,2

58,9

52

59,9

57,7

középszint
német
nyelv

A vizsgarendszer legnagyobb problémájának az tűnik a statisztikák vizsgálata alapján, hogy rendszeresen jelentős eltérés mutatkozik az írásbeli
és a szóbeli vizsgák eredménye között mindkét szinten. A középszintű
vizsgáknál ezt a jelenséget még csak lehetne azzal a körülménnyel magyarázni, hogy a vizsga nem független bizottság előtt zajlik, a különbség
azonban, ha kisebb mértékben is, de jelentkezik az emelt szintű vizsgákon is.
Az első szám az emelt szintű vizsgákra, a vastaggal szedett második
a középszintre vonatkozik.
2010

2011

2012

2013

Írásbeli

49,5

56,5

55,4

45,7

(megszerzett pontok átlaga 75 pontból)

41,4

45,3

39,1

35,5

Írásbeli

57,6

59,1

56,3

59,5

(megszerzett pontok átlaga 75 pontból)

55,2

59,7

52,8

54,5

A statisztikák legérdekesebb tanulsága, hogy ugyanaz a vizsgázói kör
ugyanazt a készséget mérő feladatra (fordítás, nyelvtani feladatok) jóval
magasabb pontszámot kap a szóbeli vizsgán, mint az írásbelin. Ez annál is
meglepőbb,

mivel

a

vizsga

nagymértékben

standardizált.

Kötöttek

a nyelvtani kérdések, és világos útmutatást kapnak a vizsgáztatók a fordítási feladat értékelésére is. A jelenség további vizsgálatára lenne szükség
ahhoz, hogy okáról világos képet kaphassunk, de talán hipotetikus ma-
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gyarázatként megpróbálkozhatunk a következőkkel: valószínűleg nem a
vizsgarendszerben vagy a vizsgáztató tanárok hibájában kell keresnünk
a magyarázatot, hanem abban a körülményben, hogy a folyamatosan
csökkenő óraszámok mellett a legtöbb vizsgázó nincs kellően felkészülve
az önálló fordításra, azaz sem az idegen nyelvű szöveg önálló értelmezésére, sem a (magyar) szövegalkotásra. Ugyanezek a diákok ugyanakkor
ismerős helyzetként élik meg a szöveg elemzését tanári irányítással, és
sokkal jobb teljesítményt nyújtanak, mint az önálló munkában.
Az emelt szintű szóbeli vizsga újszerű eleme, hogy a vizsgázó a szöveg
felolvasása után nem rögtön a fordításához kezd hozzá, hanem a szöveg
nyelvi szerkezetét értelmezi a vizsgáztatóval viszonylag magas pontszámért. Az ismeretlen szöveghez ekkor még nem kap lexikai segítséget
a vizsgázó, így a jelentés problémája nélkül kell bemutatnia, hogyan tájékozódik egy számára idegen szövegben. A feladat azt vizsgálja, megvalósult-e a latin nyelv tanulásának az egyik legfontosabb célkitűzése: az
általános nyelvi kompetencia és a nyelvi tudatosság fejlesztése. A feladat
gondolkodtató, lényeges tudáselemet vizsgál, és a teljesítménymérésről
inkább a kompetenciák vizsgálatára helyezi a hangsúlyt, ezért fontos eleme a rendszernek.
A vizsga nem szorosan vett nyelvi feladatai (művelődéstörténeti interpretáció, memoriter, kép alapján történő témakifejtés, összesen 30 pont
a szóbelin szerezhető 75-ből!) eredményeiről elmondható, hogy. emelt
szintű vizsgákon is rendszeresen olyan magas pontszámot kapnak ezekre
a feladatokra a vizsgázók, ami nincs feltétlenül arányban a többi vizsgarészben nyújtott teljesítményükkel. A jelenség hátterében az állhat, hogy
bár a feladat kísérletet tesz arra, hogy rögzítse a vizsgán elhangzó kérdéseket és az azokra elvárható válaszokat, valójában nagyon kevés konkrétummal tud számolni, mivel a középiskolai latintanítás legkevésbé standardizált része a művelődéstörténet. Miközben a legtöbb latintanár tárgya
alapvető részének tekinti az ókori művelődés bemutatását, megkedveltetését a diákjaival, így a modern nyelvekkel összehasonlítva sokkal na-
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gyobb részét fordítja a rendelkezésére álló időnek művelődéstörténeti
kérdések és problémák bemutatásra, ennek az ismeretanyagnak a mérése
az érettségi vizsgán problematikus, mert hiányzik az ismeretanyag kanonizációja. Hiányoznak a megfelelő tankönyvek, és ezek hiányában a szaktanár egyéni érdeklődése és ismeretei (másik szakja) kapnak fontos
szerepet, ami a tanítás folyamatában nem feltétlenül jelent problémát, de
igen nehezen mérhetővé teszi ezt a tudást, ha elválasztjuk a felkészítő tanár személyétől. A vizsga nyelvi részével összehasonlítva a művelődéstörténeti ismeretek nincsenek kellően meghatározva.
Javaslatok a vizsga további fejlesztésére
1. A vizsgaleírás szerint a nyelvtani feladatsor utolsó két kérdése lexikával és szóképzéssel kapcsolatos ismereteket mér. Ez a feladattípus akkor került be a vizsgarendszerbe, amikor még annak nem volt része
a rögzített szójegyzék. A latin nyelvben amúgy sincs akkora jelentősége a szóképzésnek, mint például az angolban, a két feladat (a nyolcból!) lexikai kérdésekre aránytalannak tűnik, érdemes lenne rendszerüket átgondolni.
2. Mindenképpen változtatni kellene a memoriterekre vonatkozó mondaton a vizsgaleírásban. Nem szerencsés, hogy egyszerűen összeköt két
kategóriát, a törzsauktort és a memoritert. Miközben Caesar szövegei
éppen a nyelvtanuláshoz hasznos nyelvi szintet képviselik, ezért nagyon gyakran szerepelnek a szövegek között, Caesar történeti jelentősége is indokolja szerepeltetését a törzsanyagban, nem ismerek olyan
középiskolai kollégát, aki Caesart szokott volna memoriterként tanítani
diákjainak. Ugyanez érvényes Liviusra is. Nem szerencsés tehát a vizsgaleírásnak az a mondata, amely egyrészt előírja, hogy a memoriternek kapcsolódnia kell a szóbeli tétel témájához, és egyformán öt
mondatot vagy sort vár el minden törzsauktortól. Valószínűleg érdemes lenne a szerzőket három részre osztani: olyanokra, akiktől nem
kell szöveget ismerni, akiktől kell, de nem sokat, végül pedig olyanokra, akiktől viszonylag hosszabb szövegrészlet ismerete is elvárható.
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3. A vizsgakövetelményekben részletesebben meg kellene jeleníteni
a művelődéstörténeti anyagot. Témajegyzék és a legfontosabb címszavak felsorolása sokat segítene vizsgáztatóknak, illetve a vizsgázóknak a felkészülésben.
4. Végül egy technikai javaslat. Mivel a vizsgaanyagok feldolgozása és tárolása miatt a vizsgáról csak olyan információ ismerhető meg, ami szerepel az érettségi szoftverben, érdemes lenne elgondolkodni azon,
nem kellene-e kialakítani a nyelvtani feladatlap számára egy állandó
feladatszerkezetet a hozzá rendelt pontszámmal, és minden feladat
eredményességét külön rögzíteni a szoftverben (ahogy ez a szóbeli
vizsgán történik. Jelenleg egyáltalán nem nyílik lehetőségük a tételkészítőknek semmiféle itemanalízisre, ami pedig munkájuk alapját képezi. Hasznos lenne ezen a helyzeten változtatni.
Beszámoló a kétszintű latin nyelvi érettségi vizsga fejlesztéséről
készült előterjesztés vitájáról
Az előterjesztés vitáján 2014. április 10-én 5 kolléga vett részt, így az elhangzott vélemények reprezentativitása erősen kétséges. Az írásos jelentés alapján készült prezentáció elhangzása után a jelenlévők megvitatták
azokat a kérdéseket, amelyek az említett anyagokban előre rögzítve lettek. Ezekkel kapcsolatban a következő vélemények fogalmazódtak meg:
1. Lexikai feladatok új értelmezése. A jelenlévők egyetértettek abban,
hogy a lexikai feladatok számának és pontértékének a rögzítése
a vizsgaleírásban élő idegen nyelvi mintákat követ, fenntartása a latin
nyelv esetében nem indokolt ebben a formában. Súlyának csökkentése
után, átalakult tartalommal azonban maradjanak lexikai kérdések
a középszintű feladatsorban.
2. A Memoriter-korpusz rögzítését minden jelenlévő egyhangúlag támogatta.
3. A kultúrtörténeti vizsgaanyag standardizációjával kapcsolatban az
a vélemény fogalmazódott meg, miszerint ennek a kérdésnek a megalapozott megvitatásához tudnunk kellene, mely tankönyvek marad113
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nak meg a középiskolai latinoktatásban, és vajon a vizsgaleírás hivatkozhat-e tankönyvekre.
4. A jelenlévők úgy vélték, az értékelők számára – tekintve az egy
adott intézményben latin nyelvből vizsgázók viszonylag alacsony számát – elfogadható terhelést jelentene a javasolt rögzített feladatstruktúra bevezetése a nyelvtani tesztek esetében, ha ennek fejében lehetővé válik a feladatok eredményességének elemzése.
5. A jelenlévők arra tettek javaslatot a vizsga két szintje közötti különbség fenntartása, illetve növelése érdekében, hogy a vizsgaleírás tegye
lehetővé a középszintű vizsga fordítási feladatában egyszerűsített szöveg alkalmazását.
A latin nyelv vizsgáztatásával kapcsolatban is elhangzott, de a magállapítás érvényessége nem szorítkozik az adott nyelvre, hogy feltétlenül rendezni kellene az emelt szinten vizsgáztatók képzési követelményeit.
Javasoljuk, hogy csak képzettséggel rendelkezők vizsgáztassanak, ahogyan az eredeti jogszabályban meg volt fogalmazva. Fontos kérdés továbbá az érettségi vizsgakövetelmények és az új kerettantervek összehangolása. Erre a munkára a közeljövőben sort kell keríteni.
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9.

Kormos Mária: Jelentés az olasz nyelvi érettségi
vizsgatárgyról

Az alábbiakban a tételkészítő bizottság elnökeként a bizottság véleményét
foglalom össze. Bizottságunk minden tagja hosszú tanítási tapasztalattal
és érettségire való felkészítői gyakorlattal rendelkező középiskolai tanár,
volt elnökünk személyében pedig, aki egyetemi oktató, a felsőoktatásra is
közvetlen rálátásunk van. Hárman is a kezdetektől részt vettünk a 2005ben bevezetett érettségi rendszer kialakításában, a két szint követelményrendszerének kidolgozásában, a vizsgaleírásban. Mindannyian folyamatosan vizsgáztatunk emelt és középszinten egyaránt; ezt a visszacsatolást
elengedhetetlennek tarjuk a feladatkészítő munka szempontjából. A bizottság összetételére a stabilitás, folytonosság és az új tagok szerves integrálása jellemző. A közös munka összecsiszolódása, a tapasztalatok
megosztása révén meglehetősen egységes a bizottság álláspontja az
érettségi rendszerrel kapcsolatban.

9.1. Általános észrevételek
Egyetértünk azzal, hogy a felsőoktatásba való bejutásért folyó verseny
tartalmi követelményeit a középiskolákban megszerezhető tudás és képességek alapján kell meghatározni. Így biztosítható az iskolarendszer
egymásra épülése és átláthatósága, a továbbtanulás nyitottsága mindenki
számára, s ez adhatja meg a középiskolai oktatás becsét és súlyát is.
Továbbra is fenntartanánk ugyanakkor azt a gyakorlatot, hogy a felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkezők választhassanak abban a tekintetben, hogy a felvételi pontszámukba beszámítsák-e a középiskolai
eredményeket, vagy csak az érettségi vizsgájuk eredményét (pontduplázás), hiszen az egységes követelményrendszerű érettségi vizsga sikeres
teljesítése jelzi, hogy az adott pillanatban a diák felkészültnek tekinthető
a továbbtanulásra.
A középiskolai nevelés-oktatás szempontjából hasznos és ösztönző tényező, hogy az érettségi vizsgarendszer alapvető szerepet játszik a felsőokta115
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tási felvételi eljárásban. Ez hasznos a diák szempontjából, hiszen így elég
egy vizsgarendszer követelményeit átlátni és teljesíteni, és ugyanaz
a vizsga többféle egyetemre nyithat utat. Ehhez elengedhetetlen, hogy az
érettségi vizsgatárgyak tartalmi vizsgakövetelményei és vizsgaleírásai
(formai, értékelési követelményei) az adott szinten egységesen, és minden vizsgára kötelező érvényűen legyenek meghatározva. Az egységes
érettségi-felvételi rendszer hasznos költségvetési szempontból is, hiszen
egy eljárásrend finanszírozásával az állam több funkciót működtet. Éppen
ezért van szükség a két vizsgaszintre, vagyis hogy az adott vizsgatárgyon
belül az érettségi vizsgakövetelmények eltérő nehézségűek az adott területen felsőoktatásban továbbtanulók, és az ezt nem tervezők számára. Az
eltérő követelményrendszer kezeléséhez jól alkalmazkodtak a középiskolák.
Az érettségi vizsga jelenlegi formájában mindezen funkciókat és kritériumokat jól teljesíti. Szerencsésnek és sikerültnek tartjuk a kétszintű vizsgarendszert, ugyanakkor szükségesnek tartjuk annak a tendenciának az
erősítését, hogy az egyetemre való bejutáshoz feltétel legyen az adott
szakiránynak megfelelő vizsgatárgyból tett emelt szintű érettségi vizsga,
tovább növelve ezzel az emelt szintű vizsgák súlyát.
Örvendetesnek tartjuk, hogy az idegen nyelvek esetében egy további
funkció hárul az emelt szintű érettségi vizsgára: a középfokú nyelvvizsga
megszerzésének lehetősége. Szívből támogatjuk, hiszen ez további költségektől kíméli meg a családokat és növeli a középiskolai nyelvoktatás tekintélyét. Csökkenti azt a nem kívánatos jelenséget is, hogy a középiskolások a sikeres nyelvvizsga megszerzése után osztályozóvizsgázzanak
és abbahagyják az adott nyelv tanulását.
Ugyanakkor a kétszintű érettségi bevezetése óta van olyan változás
a törvényi szabályozókban, amely negatívan befolyásolja a második idegen nyelvek helyzetét a középiskolai oktatásban. A középszintű érettségi
a NAT bevezetése előtt elvárható lezárása volt a középiskolai tanulmányoknak
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Ehhez képest a NAT idegen nyelvekre vonatkozó kerettantervében 2. idegen nyelvből a minimális kimeneti követelmény A2, ami tudvalevőleg nem
vizsgaképes, tehát olasz nyelvből még középszintű érettségit sem lehetne
tenni ez alapján. A második idegen nyelvekhez a NAT-ban nem is kapcsolódik

kimeneti

vizsgakövetelmény.

Volt

olyan

kerettanterv-változat,

amelyben szerepelt „emeltebb szintű” követelmény is (1. idegen nyelv
B2-C1, 2. idegen nyelv B2), ez azonban időközben kimaradt. A NAT ugyan
biztosít bizonyos számú felhasználható órát, az évfolyamonkénti órakeret
10%-át, amelynek felhasználásáról a tantestület szabadon rendelkezik,
tehát juttathat valamivel több órát a második idegen nyelvre, de kérdés,
hogy az iskolák, milyen szempontok és belső erőviszonyok alapján döntenek e kérdésben.
Szükségesnek tartjuk, hogy a középiskolás diák a második idegen nyelvből is valós esélyt kapjon arra, hogy legalább a középszintű érettségire
felkészülhessen, tehát eljusson az A2-B1 szintre. Ehhez az alap óraszámon túl plusz órákra lenne szükség.

9.2. Élő idegen nyelvek
Az élő idegen nyelvek 2005-re közös munkával, sok egyeztetéssel egy
nagyjából megegyező vizsgamodellt dolgoztak ki. Egységesek a vizsgaszintek (középszint A2-B1, emelt szint B2), amelyek a Közös Európai Referenciakeret szintjeit alkalmazzák A vizsgamodell alapja a nyelvi kompetenciák (olvasott és hallott szöveg értése, az írás- és beszédkészség)
mérése. Az élő idegen nyelvek esetében mindenképpen szükség van
a szóbeli vizsgarészre is. Írásban és szóban is külön értékeljük a nyelvtani
ismeretek, nyelvi szabályok alkalmazását. A négy nyelvi kompetencián
alapulnak a vizsgarész-összetevők/vizsgarészek, amelyek egyenlő súllyal
esnek latba, a középszint Nyelvhelyesség vizsgarész-összetevő kivételével, amely a kommunikatív nyelvszemléletet tükrözve kisebb részesedést
kap az összpontszámból. Ez a vizsgaszerkezet nagyon jól bevált, mindenképpen megőrzendő értéknek tartjuk.
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Fontos lenne, hogy a korábbiakhoz hasonlóan az élő idegen nyelv vizsgamodelljén csak közös egyeztetés után változtassunk, ha valamely nyelv
erre nagyon komoly igényt tart. 2005 óta már volt egy kisebb közös megegyezésen alapuló változtatás: 2008-tól. Ez az olasz nyelvi érettségit anynyiban érintette, hogy az Olvasott szöveg értése c. füzetben középszinten
százzal kevesebb (1100) lett a maximális szószám, a Nyelvhelyesség füzetben pedig nőttek a szószámok: középszinten 300-500 intervallumról
450-600-ra, emelt szinten 500-800 szóról 700-900-ra. Emelt szinten az
Íráskészség vizsgarészben az első feladatban hosszabb terjedelmű,
120-150 szavas szöveget kell alkotni. Jelenleg az élő idegen nyelvi vizsgaleírások között a legnagyobb eltérés a közép- és az emelt szintű szóbeli
vizsga feladattípusában és feladatszámában van. Nekünk a jelenlegi forma
megfelel mindkét szinten. Amennyiben az egységesítés igénye lép fel, elképzelhetőnek tarjuk, hogy emelt szinten a vita és az önálló témakifejtés
mellé az angol nyelvi vizsgaleírást követve egy társalgási feladat is beépüljön.
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9.3. Olasz nyelv vizsgatárgy
Középszint

Emelt szint

Tartalmi vizsgakövetelmények
Megfelelőnek tartjuk, megtartanánk
o

Véleményünk szerint mindkét szint megfelelő.

o

Jónak tartjuk, hogy a vizsga kizárólag autentikus szövegeken alapul.

o

Megfelelőnek tartjuk a témakörök listáját és részletezettségét.

Változtatnánk
o

A vizsgakövetelményben szereplő nyelvtani szerkezetek listáját szűkítenénk, a felismerés szintjén
sem kérnénk a következő nyelvtani szerkezeteket:
•

congiuntivo imperfetto és trapassato

•

gerundio composto

•

forma passiva con andare

•

aggettivo come avverbio

•

concordanza dei tempi del modo

•

trapassato remoto

congiuntivo
•

discorso diretto e indiretto del modo
congiuntivo

•

forme implicite

•

periodo ipotetico (kivéve valóságos
feltétel esetén)

o

Kivennénk az aktívan használandó nyelvtani szerkezetek köréből:
•

formazione degli avverbi qualificativi

•

passatto remoto

da aggettivi

•

trapassato remoto

•

troncamento di „buono”, „grande”,
„santo”

Vizsgamodell
Megfelelőnek tartjuk, megtartanánk
o

Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgarész időtartamát megfelelőnek tarjuk.

o

A vizsgarész-összetevők/vizsgarészek a megfelelő nyelvi szintre vannak kalibrálva.

o

A szóbeli tételekre és a tételsorok összetételére vonatkozó tartalmi szabályozást elegendőnek
tarjuk.
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Középszint

Emelt szint

Tartalmi vizsgakövetelmények
Változtatnánk
o

Az Olvasott szöveg értése füzetben az írásbeli feladatsorokra vonatkozó tartalmi szabályozásban
kiterjesztenénk az egymáshoz rendelés feladattípusához tartozó példákat: „(kép és szöveg, szó és
definíció, összegző mondat és bekezdés, személy és információ, stb.)”.

o

A Nyelvhelyesség c. füzetben az írásbeli feladatsorokra vonatkozó tartalmi szabályozásban a következőkkel bővítenénk az előforduló feladattípusokat: „Szöveg transzformációja megadott szempont alapján (pl. a cselekvő személyének, az elbeszélés idejének megváltoztatása)”.

o

A Hallott szöveg értése feladatsorokra vonatkozó tartalmi szabályozásban jeleznénk, hogy a több
rövidebb szövegből álló feladattípus esetében az első meghallgatáskor is kis szünet különíti el a részeket.

o

A szóbeli vizsgával kapcsolatos nyilvánosságra hozandó anyagok mennyiségét növelnénk, több tételmintával, szituációval segítve a szaktanár munkáját.
•

A szóbeli vizsgarészben a vizsgázó

•

választhasson, hogy az első feladat
végeztével melyik feladattal kívánja
folytatni a vizsgát.

A szóbeli vizsgarészben a két feladat teljesítésének sorrendjét a vizsgázó dönthesse el.

•

Finomítanánk a vita feladat leírását. Vastaggal jelöljük a további javasolt módosításokat: „A vizsgázó számára készült feladatleírás egy vagy több rövid, az adott témához
kapcsolódó, autentikus forrásból származó kijelentést, álláspontot tartalmaz. A vizsgázó feladata az, hogy ennek megfelelően
kifejtse álláspontját, és közben reagáljon vitapartnere álláspontjára is. Ha a vizsgázó
nem érvel, nem fogalmaz meg véleménykülönbséget, akkor a vizsgáztató
ellentétes érvekkel szembesíti, illetve
újabb szempontokat, kérdéseket vet fel,
amelyek érvelésre vagy árnyaltabb véleménynyílvánításra késztetik a vizsgázót.
Célszerű a kompromisszumok megtalálása, illetve a nézetkülönbségek csökkentése. A vizsgáztató törekedjen arra,
hogy ne személyes vita alakuljon ki, hanem lehetséges vélemények ütköztetése
(pl. »valaki erre azt mondhatná, hogy…;
sokan úgy vélik...; stb.«).
A

tételhez

készült

vizsgáztatói

példány

a vizsgázónak adott információkon túl tartalmaz néhány, az adott témához kapcsolódó lehetséges érvet.”
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Középszint

Emelt szint

Tartalmi vizsgakövetelmények
Értékelési rendszer
Megfelelőnek tartjuk, megtartanánk
o

Az érettségi vizsga összpontszámában az írásbeli és szóbeli vizsgára adható pontszám arányán
nem változtatnánk.

o

A szóbeli vizsga értékelésére vonatkozó szabályozást elegendőnek tarjuk.

o

Az Íráskészség feladatlapokban megadott szituációk életszerűek.

o

A feladatlapok utasításai jól követhetőek.

o

A Hallott szöveg értése feladatlaphoz tartozó hanganyagok minősége megfelel.

o

Az Íráskészség feladatlapokban megadott tartalmi irányító szempontok megfelelően segítenek
a feladat megírásában.

o

Helyes, hogy a középszintű vizsgák értékelését a vizsgázó iskolájának tanárai végzik.

o

Helyes, hogy az emelt szintű vizsgák mind
a vizsgaszervezésben,

mind

a vizsgaérté-

kelésben függetlenek a vizsgázó iskolájától.

Változtatnánk
o

Elképzelhetőnek tartjuk az elégséges szint százalékos határának kismértékű emelését (15%).

o

Elképzelhetőnek tartjuk az osztályzatok helyett a százalékos értékelésre való áttérést.

o

Az Íráskészség feladatok értékelésénél megszűnne az íráskép, mint értékelési szempont. (Sokszor
az írásképre adott pont miatt sikerül megadni a minimumpontszámot.) Inkább az elért pontból
vonjuk le az egy pontot abban az esetben, ha valóban olvashatatlan vagy rossz külalakú a munka.

o

A szóbeli vizsgarész kiejtésre kapott pontjait is bizonyos tartalmi kritériumhoz kellene kötni, ne ezzel érje el a vizsgázó a minimumot.

9.4. Összefoglaló a konferencia tapasztalatairól
Az olasz nyelvi érettségi tapasztalatait összegző beszámoló és az utána
következő eszmecsere nagyon pozitív légkörben zajlott. Többen jelezték,
hogy fontosnak tartják és értékelik, hogy módjuk nyílt a saját észrevételeik, javaslataik megszólaltatására. Szegedi, győri és budapesti iskolák képviseltették magukat a szekció munkájában, és minden résztvevő hozzászólt a beszámolóhoz.
A beszámoló minden javaslatával egyetértettek a kollégák, egyik ellen
sem emeltek kifogást. Érzékelhetően elevenre tapintottak, és élénk visszhangot keltettek a következő javaslatok, amelyek mellett szakmai konszenzus alakult ki.
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•

A NAT és a kerettantervek által előírt második idegen nyelvi kimeneti követelmény és ezzel együtt az óraszám megemelését javasoljuk
(A2 szintről B1-re), hogy a diákok középiskolai tanulmányaik végére
a második idegen nyelvből is eljuthassanak a középszintű érettségihez.

•

Nem értünk egyet azzal, hogy a választható érettségi vizsgatárgyak
esetében a vizsgakövetelmények meghaladhatják a NAT-ban és
a kerettantervekben meghatározott követelményeket, és azt sem
támogatjuk, hogy a megfelelő szintű felkészüléshez az alapóraszámnak nem kell elegendőnek lennie.

•

Bevált a kétszintű vizsgarendszer, és támogatjuk, hogy az egyetemek minél nagyobb arányban megköveteljék az emelt szintű vizsgákat.

•

Az emelt szintű szóbeli vizsga eddigi két feladata (a vita és az
önálló témakifejtés) mellé az angol nyelvi vizsgaleírás mintájára egy
társalgási feladat is épüljön be. Sok diáknak okoz problémát, hogy
vizsgaszituációban egyenrangú partnerként vitázzon a vizsgáztatójával vagy ellenvéleményét kifejezze. A társalgási feladat beiktatásával az igen nehéznek ítélt vita feladatra kisebb súly esne, kiküszöbölhető lenne továbbá az az aránytalanság is, hogy középszinten
jelenleg többféle feladat szerepel, mint emelt szinten. Harmadrészt
ez a változtatás az élő idegen nyelvi vizsgarendszer egységesülése
felé tett lépés is lenne. A feladatok sorrendje nehézségi szintjüket
követné: a társalgási feladat után következne az önálló témakifejtés
és a harmadik feladat lenne a vita.

•

A szóbeli vizsga értékelésében az intonációra adható pontot kössük
bizonyos mennyiségi követelményekhez.

•

Szükségesnek tartjuk mindkét szinten a szóbeli vizsgarésszel kapcsolatos nyilvánosságra hozott segédanyagok számának növelését,
különös tekintettel a vita feladatra, ami a felkészülés biztonságát
növelné vizsgázó és a vizsgáztató számára egyaránt.
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Az alábbiakban összegzem a hozzászólók által felvetett újabb szempontokat, amelyekkel kapcsolatban szintén egyetértés alakult ki.
•

A Hallott szöveg értése füzetben legyenek újabb, változatosabb
zenei átvezetők! Figyeljünk jobban a szünetek elosztására, valamint
a férfi és női hangok/szerepek kiosztására, különösen az interjú típusú szövegek esetében!

•

Az középszintű Íráskészség feladatlap első feladatának szószámát
szükséges lenne felemelni, mert az irányító szempontok minimális
kifejtésére is alig ad lehetőséget a jelenlegi 50-80 szó.

Az Íráskészség feladat javítási-értékelési útmutatójában túl merev a szószámok betartására vonatkozó utasítás. Túl szigorúan szankcionáljuk
a maximális szószám meghaladását, ennek rugalmasabb kezelésére lenne
szükség. Az angol nyelvi javítási-értékelési útmutató lehet irányadó ebben
a tekintetben.
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10. Sztrés Erzsébet: Jelentés az orosz nyelvi érettségi
vizsgatárgyról
10.1. Történeti áttekintés
10.1.1. Vizsgafejlesztés
10.1.1.1. Háttere
A kétszintű érettségi bevezetéséről a közoktatási törvény 1996. évi
módosítása, majd 1997-ben az érettségiről szóló kormányrendelet
rendelkezett. A közoktatási és felsőoktatási törvény 2003-as módosítása után véglegessé vált, hogy 2005-től kezdődően megszűnik a külön felsőoktatási felvételi vizsga, szerepét a kétszintű (közép- és
emelt szintű) érettségi vizsga veszi át.
Ez a kötelezően választott érettségi tárgyak közé tartozó idegen nyelvekből is új alapokra helyezte az érettségi vizsgát.
Az idegen nyelvi érettségi vizsga fejlesztése során − először angol és
német nyelvből − figyelembe vették az Európa Tanács Miniszteri Tanácsának ajánlására kidolgozott Közös Európai Referenciakeretet,
amely közös alapot teremtett a nyelvi tantervek, a vizsgák, a tankönyvek kidolgozásához.
(A Referenciakeret tartalmazza, hogy a sikeres kommunikáció eléréséhez milyen készségeket kell fejleszteni, milyen tudást kell elsajátítani a nyelvtanulóknak. A Kulturális Együttműködési Tanács Közoktatási Bizottságának Élő Nyelvek Szekciója arra ösztönözte a tagállamok kormányait, hogy lehetőség szerint biztosítsák, hogy a nyelvtanulók széles rétege juthasson olyan kommunikációs készségek
birtokába, amelyek képessé teszik őket arra, hogy elláthassák a mindennapi életben adódó feladatokat egy másik országban, illetve segíteni tudjanak a hazájukban élő külföldieknek; információkat, gondolatokat cserélhessenek más nyelvet beszélő személyekkel, s megérthessék más emberek gondolatait, vagyis támogassák, hogy a tanulók
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szükségleteiknek megfelelő szintű általános és kommunikatív nyelvi
kompetenciákat sajátíthassanak el.)
A Referenciakeret a kompetenciák leírásán túl – azzal a szándékkal,
hogy a tanulási célok átláthatóbbak legyenek – a nyelv ismeretének
Közös Referenciaszintjeit is ismerteti. Hosszú kutatási program eredményeként az európai nyelvtanulókra vonatkozó tanulási szinteket
egy hat szintet tartalmazó keretben helyezték el (A1, A2, B1, B2, C1,
C2). Így találkozott egymással két szándék és a KÁOKSZI-ban megkezdődött a vizsgafejlesztés folyamata.
10.1.1.2. Története
Az idegen nyelvek tanulásának, tanításának, a tudás mérésének újragondolása során az érettségi reform munkálatai keretében először
az angol és a német nyelvi érettségi vizsgák átalakítására került sor
a KÁOKSZI szervezésében.
2001 őszén kaptunk felkérést arra, hogy a munka második fázisában a francia, az olasz és a spanyol nyelv mellett negyedik nyelvként
kapcsolódjunk be az orosz nyelvi érettségi vizsga leírásának kidolgozásába és a követelményeknek megfelelő feladatok írásába, illetve
összeállításába.
A hat nyelv bizottságának együttműködésével kidolgoztuk az új vizsgák szintjeit (amelyek igazodnak az Európa Tanács skálájához), alapelveit és a készségek szintjén megfogalmazott követelményeit,
amelyek azonosak minden élő idegen nyelvben. A vizsga középszintje
az A2–B1, az emelt szint pedig a B2 szintnek felel meg.
Bár abban mindannyian egyetértettünk, hogy a vizsgaleírásoknak célszerű minél jobban közelíteniük egymáshoz, azokban a feladatok és
itemek száma, a szövegek hossza, a feladattípusok, a szóbeli vizsga
„ráhangoló”

beszélgetésének

értékelése/nem

egymástól.
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10.1.1.3. Visszajelzés
Csoportunk munkájának eredményét munkaanyagként ismerhették
meg az orosz szakos kollégák 2002 tavaszán. A KÁOKSZI Vizsgafejlesztő Központja véleményt kért az általunk kidolgozott munkaanyagról a felsőoktatási intézmények és a középiskolák orosz szakos
tanáraitól.
Tizenhárom lektori vélemény készült, s a több mint negyven kiküldött
kérdőívből tizennyolc érkezett vissza. A beérkezett válaszokat értékeltük. A válaszadók 94%-a értett egyet a vizsga céljával és célrendszerével, a részletes követelményt teljes mértékben összhangban
találta azzal 28%, jó összhangban 67% (együtt 95%).
A válaszolók 33%-a úgy találta, hogy a középszintű követelmények
meghaladják a kerettanterv követelményeit, míg 44%-uk szerint nem
haladják meg. Arra a kérdésre, hogy a vizsgaeredmények várhatóan
romlani fognak-e, 80%-ban igenlő választ kaptunk. Ennek okául
a vizsgafeladatok újszerűségét (56%), a követelmények és a tanítási
módszerek összhangjának hiányát (33%) jelölték meg a legnagyobb
arányban. Az emelt szintű vizsga céljával a válaszolók 94%-a egyetértett, a mintafeladat-sort 61%-uk találta megfelelőnek a vizsgázó
továbbtanulásra való alkalmasságának minősítésére.
Később néhány konkrét javaslatukat érvényesítettük a feladatok írása során.
10.1.2. Módosítások, változások
10.1.2.1.
2008-ban léptek életbe azok a jogszabály-módosítások, amelyek az
egyes feladatlapok keretszámait egységesítették.
Az orosz nyelv esetében ez a feladatok számát nem érintette, mert
azok összhangban voltak a korábbi vizsgaleírásunkkal, viszont meg
kellett emelnünk a szövegek szószámát mindkét szinten (Olvasott
szöveg értése és Nyelvhelyesség) és az előirt szavak számát az „írás126
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készség” esetében (középszint 1-2. feladat; emelt szint 1. feladat).
Bár a Nyelvhelyesség esetében voltak és vannak fenntartásaink,
a módosítási javaslatokat elfogadtuk.
10.1.2.2.
2012-ben frissítettük, aktualizáltuk az emelt szintű szóbeli tételeket, így:
•

több szóbeli tétel képanyagát lecseréltük, valamint

•

átdolgoztuk az értékelő lapot (a „Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés”-t csak a felelet egészéért pontozzuk, míg korábban mindkét
feladatnál külön-külön értékeltük).

10.2. Vélemények, tapasztalatok, javaslatok
10.2.1. Tapasztalatok
Tapasztalatokat közvetlen és közvetett úton szerezhettünk.
10.2.1.1. Közvetlen tapasztalatok
Közvetlen tapasztalataink az emelt szintű vizsgáról vannak. A vizsgafejlesztésben is részt vett kollégáimmal a mai napig, ha úgy tetszik,
szembesülhetünk munkánk eredményével, hiszen amellett, hogy feladatírók vagyunk, emelt szinten írásbeli dolgozatokat is javítunk és
felüljavítunk, a szóbeli vizsgákon pedig vizsgáztatunk.
Az írásbeli dolgozatok javítása során tapasztaltakat igyekszünk a feladatok írásakor felhasználni.
Hasznos tapasztalatszerzés a felüljavítás esete. Az elmúlt tíz évben
tízet nem meghaladó alkalommal kellett tanulói észrevételre felüljavítanunk. Volt, hogy a pontok összeadása volt hibás, három alkalommal pedig 1-1 item nem volt teljesen egyértelmű, s ennek következtében a megadott megoldás is szűk volt (olvasott, illetve hallott
szöveg értése esetében).
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10.2.1.2. Közvetett tapasztalatok
A vizsgaszintet, a feladatokat, a javítási-értékelési útmutatót bíráló,
reklamáló észrevétel nem érkezett az OH-ba.
Elsősorban a szakmai lektoraink, akik gyakorló tanárok, véleményére
támaszkodunk. A szakmai lektorok évek óta változatlanok, s így lehetőségük van arra, hogy folyamatában kövessék munkánkat.
Véleményük szerint a feladatsoraink változatos, a korosztály érdeklődésére számot tartó szövegekre épülnek, melyek kiválasztásakor
a vizsgakövetelmények Témakörök c. része az irányadó. A feladatok
sorrendje általában a könnyebbtől a nehezebb felé halad, a feladatkijelölések szövege és a 0-ás item egyértelmű, nem sérül az
1 item = 1 feladatpont elve. Az egyes szövegek megértéséhez nincs
szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó
ismeretekre.
A Hallott szöveg értése feladatlap hangfelvételének minősége jó,
a szövegek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok sorrendje indokolt.
Az Íráskészség feladatok mindkét szinten, a témakörökkel összhangban olyanok, amelyekről a vizsgázók képesek írni, illetve véleményt
megfogalmazni. Az elvárt szómennyiség minden esetben a vizsgaleírásnak megfelelő. A tartalomra vonatkozó irányító szempontokat inspirálónak tartják.
A javítási-értékelési útmutató véleményük szerint tartalmazza a szükséges információkat, a vizsgán elhangzó szövegek pontos leiratát,
a javítási jelrendszer világos és részletes, a megoldások egyértelműek, világosak.
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10.2.2. Vélemények, javaslatok
Vélemények

Javaslatok

10.2.2.1. Középszint
Tartalmi vizsgakövetelmények:

Javasoljuk, hogy a középszintű felada-

A középszintű nyelvi érettségi szintjének (A2-B1), és a vizsgakövetelményekben

a

tartalmi

követelmények

tokhoz felhasznált autentikus szövegek
egyértelműen

szerkeszthetőek

legye-

nek.

részletezettségének változtatását nem

Az elmúlt 20 évben az orosz nyelv je-

látjuk indokoltnak.

lentősen megváltozott: az új szavak
többsége nincs meg sem a kétnyelvű
szótárakban, sem

a

tankönyvekben;

megváltozott a sajtótermékek stílusa;

Vizsgamodell:

beszivárgott az argó, gyakoriak a szer-

Az írásbeli vizsga időtartama, a vizsga- zők által kitalált szavak, az olyan utaláleírásban a szóbeli tételekre vonatkozó sok, melyeket csak az orosz olvasó
tartalmi szabályozás részletezettsége, érthet.
a tételsorok

összetételére

A vizsgával kapcsolatos nyilvánosságra
hozandó anyagok mennyisége megfelelő, változtatása nem indokolt.

Értékelési rendszer:
Az érettségi vizsga összpontszámában
az írásbeli és a szóbeli vizsgára adható
pontszám arányán nem változtatnánk.
A vizsgadolgozatok az íráskészség feladat-laphoz tartozó értékelési skálák
egyértelműen

nagyon

megnehezíti

vonatkozó a szövegek olvasását és megértését.

tartalmi szabályozás megfelelő.

alapján

Mindez

javíthatók,

de

a skálák további finomítása lehetséges.
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Vélemények

Javaslatok

10.2.2.2. Emelt szint
Tartalmi vizsgakövetelmények:

A tételkészítő bizottság változtatást ja-

Az emelt szintű nyelvi érettségi szintjének (B2), és a vizsgakövetelményekben

vasol az Íráskészség füzetben:
–

irányító szempontos megkötést,

a tartalmi követelmények részletezettségének változtatását nem látjuk indo-

–

2. feladatban megszüntetni a választhatóságot.

koltnak.

Vizsgamodell:
Megfelelő az írásbeli vizsga időtartama,
a vizsgaleírásban a szóbeli tételekre
vonatkozó tartalmi szabályozás részletezettsége, és a tételsorok összetételére vonatkozó tartalmi szabályozás.
A vizsgával kapcsolatos nyilvánosságra
hozandó anyagok mennyisége megfelelő, változtatása nem indokolt.

Értékelési rendszer:
Az érettségi vizsga összpontszámában
az írásbeli és szóbeli vizsgára adható
pontszám arányán nem változtatnánk.
A feladatok javítása az íráskészség feladatlaphoz

1. feladatban megszüntetni a tíz

tartozó

értékelési

skálák

alapján egyértelmű, de a skálák további
finomítása lehetséges.
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10.2.3. A vizsgakövetelményektől és a vizsgaleírástól független
kérdések és javaslatok
10.2.3.1.
Helyesnek tartanánk, ha az élő idegen nyelvek írásbeli feladatsorainak és szóbeli vizsgáinak szerkezete azonos lenne.
10.2.3.2.
Javasoljuk, hogy legyen az emelt szintű írásbeli feladatsorok egységes javításához az OH által szervezett, központi megbeszélés a javítók részére a kevesebb vizsgázós, de több helyszínen javított vizsgatárgyak esetében is.
10.2.3.3.
Javasoljuk, hogy a kevés vizsgázós tárgyak bizottságai is kapjanak
lehetőséget arra, hogy időnként elemezhessék a vizsgázók dolgozatait.
10.2.3.4.
Készülhetne megismételt véleménygyűjtés a vizsgafejlesztés időszakában végzetthez hasonlóan; majd a két felmérés (elmélet és tapasztalat) összehasonlítása.
10.2.3.5.
Javasoljuk, hogy az áprilisi konferencián gyakorló tanárok is kapjanak
lehetőséget véleményük elmondására, pl. az egyes feladattípusok jól
mérnek-e, melyek a nehezek, a könnyűek, a „népszerűek”, stb.
10.2.3.6.
Megtapasztaltuk, hogy a feladatírásba bele lehet tanulni, de úgy tartjuk, hogy még hasznosabb megtanulni. Javasoljuk, hogy valamilyen
formában az OH szervezzen ilyen témájú továbbképzést, ha erre általános igény fogalmazódik meg.
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10.3. Összefoglaló a konferenciaműhely tapasztalatairól
A konferencián 10 résztvevő volt jelen, akik között voltak olyan orosz
nyelvszakos tanárok is, akik még soha nem érettségiztettek orosz nyelvből.
A tételkészítő bizottság tagjainak javaslataival szemben a résztvevők ellenvéleményt nem fogalmaztak meg, azokkal egyetértettek (különösen
a Hallott szöveg értésére javasolt igen-nem-javítandó kombinált feladattípussal), a vizsgakövetelményre nem tértek ki. Középszinten szívesen fogadnák az értékelési skálák finomítását.
Általános véleményként hangzott el, hogy az egyetlen kompetencia-fejlesztő tankönyvpáros, amely a kétszintű érettségire való felkészítést szolgálja, nincs a tankönyvek listáján. Néhányan nehezményezték, hogy a listára kerülésnek anyagi feltételei vannak.
Abban valamennyi résztvevő egyetértett, hogy helyes lenne az egyes idegen nyelvek vizsgaleírását közelíteni egymáshoz, nevezetesen az Íráskészség szövegalkotására gondoltak. Még az is elhangzott, hogy a
javításnál használt jelölések is azonosak legyenek.
Egy felvetés hangzott el arról (majd többen támogatták), hogy a szóbeli
és az írásbeli vizsgarészeken szerezhető pontok %-os (117-33 pont) aránya változzon meg a szóbeli javára, vagyis – „a szóbeli érjen többet”. Alig
voltak meggyőzhetőek, hogy a Hallott szöveg értése nem az írásbeli, hanem a szóbeli része.
Többen felvetették, hogy a Nyelvhelyesség mérése olvadjon be a többi füzetbe. Ezzel a tételkészítők nem tudnak egyetérteni.
Egy hozzászóló hangsúlyozta, hogy a témák a korosztálynak megfelelőek
legyenek (pl. ne kerüljön elő a munkanélküliség, hanem csak a diákmunka).
Szintén egy hozzászóló szeretné, hogy a hangfelvételen lassabban beszéljenek a felolvasók, mert a diák más beszédtempót hall a tanárától. A hozzászólónak javasoltuk az OH honlapjáról letölthető korábbi vizsgaanyagok
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órai használatát. Az évek során egyetlen reklamáció sem érkezett a hangfelvétellel vagy annak témáival kapcsolatban.
Javaslatként hangzott el, hogy az emelt szintű szóbeli vizsgán változzon
meg a feladatok sorrendje.
A hozzászólások eklektikus volta miatt, de megerősítve abban a szándékban, hogy az egyes idegen nyelvek vizsgaleírása közelítsen egymáshoz, és
fenntartva a beszámolónkban az orosz nyelvre megfogalmazott javaslatokat, az orosz nyelvi tételkészítő bizottság készen áll a párbeszédre.
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11. Hartai László: Jelentés a mozgóképkultúra és
médiaismeret vizsgatárgyról
Vizsgatárgy specifikus megközelítések
1. A közvetlen feladaton túlmutató, ám alapvető probléma az a tény, hogy
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet 2010-től szűkítette azon vizsgatárgyak körét, amelyeket a felvételi eljárás során figyelembe lehet venni. A rendelet hátrányosan érintette a mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyat is annak ellenére, hogy az
alább felsorolt indokok mind annak kiemelt támogatását indokolnák.
–

A tárgyból évről évre egyre többen érettségiztek, 2010 tavaszán
majd 1500 tanuló.

–

A szabad bölcsészet filmtudományi szakirányán valamint a kommunikáció és média szakirányokon a középfokú oktatásban kötelező
jelleggel tanult mozgókép és médiaismeret fejleszti elsősorban azon
képességeket és biztosítja azt az alaptájékozottságot, melyre a felsőoktatás ezen területein továbbtanulni szándékozóknak szüksége van.

–

A kommunikáció és médiatudományok oktatása a felsőoktatás egyik
legnépszerűbb területe, a médiaipar pedig a gazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő húzóágazata.

–

Az Európai Bizottság közleménye

A DIGITÁLIS KÖRNYEZETHEZ IGAZODÓ

MÉDIAMŰVELTSÉG EURÓPAI MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL

az Unió parlamentjének jelentése A
VILÁGBAN

(2007.12.30) valamint

MÉDIAMŰVELTSÉGRŐL A DIGITÁLIS

(2008.12.16.) továbbá az Európai Unió Tanácsának követ-

keztetései és a Régiók Bizottságának véleménye a médiaműveltség
tárgyában egyaránt alapvetőnek, a XXI. század képzéspolitikája
egyik alapkérdéseként tekinti a médiaoktatást és elvárja, hogy
a tagállamok nyomatékosan lépjenek fel a médiaműveltség előmozdításáért, melyhez minden európai polgárnak joga van. Ennek érdekében az uniós dokumentumok kiemelik az iskolai médiaoktatás
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jelentőségét valamint azt, hogy a szaktudományos képzéseken
(film, média és kommunikációtudmány) túl a tanárok általános
képzése teredjen ki a erre a területre.
–

Az elmúlt évek szakirányú felsőoktatási tapasztalatai egyértelműen mutatják, hogy a bejutó hallgatók ismereteiben, képességeiben alapvető minőségi romlás figyelhető meg. A felvételi eljárás módosítása miatt a tanulók nem motiváltak az
erős/igényes mozgókép/média érettségire való jelentkezésben, mert eredményeiket nem honorálja a felvételi rendszer,
nem segíti őket a szakterületekre való bejutásban.

–

Az érintett felsőoktatási intézmények, tudományegyetemek
és főiskolák (ELTE, SZTE, PPTE, PTE, EKTF) tanszékei már
2010-ben beadvánnyal fordultak az akkori szaktárcához, sajnos eredménytelenül, annak ellenére, hogy a döntés kommunikációja a felsőoktatással való egyeztetéssel indokolta a vizsgatárgyak
szűkítését. Nos, ez a mozgókép/média területen bizonyosan elmaradt, sőt a szakok, intézetek egyöntetűen ellenezték a döntést és
kezdeményezték annak felülvizsgálatát.
Mivel az érettségi rendszer a felsőoktatás felé történő továbblépés
szabályozásával a lehető legaktívabban befolyásolja a középiskolákban tanulók pályaválasztási, érettségi tárgyválasztási döntéseit,
a fentiekre tekintettel indokoltnak és szükségesnek látjuk a mozgóképkultúra és médiaismeret emelt szintű vizsgázási lehetőségének
visszaállítását. Bizonyíthatóan nem „kis létszámú” tárgyról van szó,
nem a „művészeti felsőoktatásba” igyekvők maroknyi diákságáról,
akiket amúgy is jogosultak a művészeti felsőoktatás intézményei saját felvételi eljárásban kiválasztani, hanem nagy létszámú, és gazdaságilag, tudományosan és kulturálisan egyaránt fontos alapszakokról, melyek számos egyetemen megtalálhatóak.

2. A mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgakövetelményeire vonatkozóan a jelenleg is hatályos érettségi szisztéma (most eltekintve az elő-
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ző pontban írtaktól) lényegében megfelelően működik. Ezt mutatja
az is, hogy az érettségit lebonyolító tanároktól és az érettségiző diákoktól tíz év alatt soha nem kapott a tételkészítő bizottság érdemi vagy
lényegi bírálatot és az érettségi egészét vizsgáló szervek sem jeleztek
egyet nem értést, szakmai problémát.
Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy akár a vizsgamodell, akár a vizsgakövetelmények tartalma ne szorulna némi korrekcióra. Ennek az
alábbi három lényeges oka van.
–

A média világa alapvetően változott meg az utolsó évtizedben, a mai
médiahasználat már most is eltolódott az online, hálózati kommunikáció irányába a hagyományos „régi” médiumok (televízió, írott sajtó) felől. Az interneten zajló médiakommunikáció jellemzően új,
a felhasználók sokkalta aktívabb részvételét jelenti, s maga a nyilvánosság is jelentősen átalakult (és alakul a közeljövőben is). A „régi” média szükségképpen létrehozza online kapcsolódásait, alteregóit (online szerkesztőségek, honlapok), a hálózaton pedig alapvető pozíciót kapnak a social média, a közösségi hálózati alkalmazásai. A 2004-ben hatályba lépő média érettségi tartalmaiban
mindez még csak alig bukkan fel, úgy is fogalmazhatunk, hogy a jelenlegi mozgóképkultúra-médiaismeret érettségi egy megelőző (még
a televízió dominálta) médiakörnyezetről szóló ismeret sajátos leképeződése. Ezen mindenképpen változtatni szükséges, természetesen
a jelenleg hatályos NAT és kerettanterv követelményrendszere, fejlesztési logikája mentén.

–

A jelenleg hatályos vizsgamodell még erősen mozgókép-túlsúlyos,
vagyis a feladattípusok úgy vannak beállítva, hogy a követelményrendszer és az értékelés erőteljesebben „díjazza” a filmes mozgóképes műveltséget és jóval kevésbé a médiára vonatkozó tájékozottságot. A modellt célszerű lenne kissé rugalmasabbá tenni (és
ezzel a tanárokat és diákokat arra késztetni, hogy többet és mélyebben foglalkozzanak a médiaismereti tudnivalókkal, képességfej-
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lesztéssel). Mára kialakult egyfajta „kellemes” kiszámíthatóság
a mozgókép/média érettségiben, a felkészítő tanárok és a diákok az
OH honlapjáról letöltve az elmúlt évek feladatait és javítókulcsait,
nagyon pontosan láthatják, mire kell felkészülniük. Ezt alapjában
jónak ítéljük, de talán mára már túlzottan is kiszámíthatónak, ezért
is szükséges a vizsgamodell finom módosításával kissé rugalmasabbra hangolni a rendszert.
–

A jelenleg hatályos vizsgamodellben (a vizsgatesztben) a vizsgázóknak filmrészletekkel kell dolgozniuk, de ha egyszer egy filmrészletet
megnéztek, a médiaismeretekkel kapcsolatos esszéhez már nem
mutathatunk egy rövid médiaszöveget sem nekik. Ez felesleges korlátozásnak tűnik, melyen könnyen segíthetünk a vizsgamodell némi
módosításával.

A vizsgakövetelmények tartalmában néhány igen fontos fogalom ismeretével bővíteni kell a jelenlegi előírásokat (például: médiapesszimizmus,
médiaoptimizmus,

közszféra,

magánszféra,

diskurzus,

médiakonver-

gencia).
Hasonlóképpen néhány lényeges jelenség ismerete is beemelésre szorul.
–

Annak ismerete, hogy milyen alapvető tényezőktől függ valamely
kor és társadalom nyilvánossága. A média napirend kijelölő szerepének a bizonyítása aktuális médiapéldákkal. A média legfontosabb
társadalmi szerepeinek (pl. tájékoztatás, „őrkutya”-szerep, közösségteremtő-szerep, a morális értékrend formálása) ismerete. Az internethasználat biztonságának problémái (pl. személyes adatok
védelme, hamis vagy megbízhatatlan oldalak, információk kiszűrése,
ismerkedés veszélyei) ismerete.

–

Az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajátosságainak (pl.
interaktivitás, a kommunikáció térbeli és időbeli szabadsága, figyelemmegosztás, multitasking, virtuális kapcsolatok, konstruált személyiségek, anonimitás és annak korlátai, e-részvétel, e-demokrácia, amatőr és professzionális tartalomgyártás, médiahasználat
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más emberek jelenlétében és annak normái) tudatosítása. A médiumok – elsősorban a rádió és a televízió illetve az online sajtó – műsorrendjének, honlap-struktúráinak, az intézmény vagy csatornaimage kialakításának a befogadók életmódjára, műsorválasztási preferenciáira gyakorolt hatásainak bemutatása. A hírmédia médiaszövegeinek, mint történetkezdemények közrebocsátott értelmezési
javaslatainak az elemzése; a fontosabb újságírói modellek (elkötelezett, pártos, objektiv-semleges, bulvár) ismerete. Az egyirányú
kommunikáció dominanciájának majd csökkenésének, az interaktivitás módjainak, szerepének ismerete a tömegkommunikációban.
A lineáris és nem lineáris olvasás fogalmának ismerete. A közönség
eltérő szerepeinek értelmezése: a befogadó mint fogyasztó, a közönség mint állampolgár, a közönség mint nő vagy férfi.
–

A legfontosabb médiahatás-elméletek (pl. direkt, korlátozott, használati-érték, kultivációs modellek) ismerete.

–

A médiatörvény és a monopóliumellenes törvények legfontosabb
szabályozó eszközeinek (pl. a tőkekoncentráció limitálása, kvóták,
hírszolgáltatás előírása) ismerete. Az újságíró szabadsága és ennek
korlátai; a szerzői jog; az információhoz való jog; a rágalmazással
kapcsolatos, a kiskorúak védelmét és a politikai befolyásolástól való
védelmet szolgáló főbb szabályozások ismerete. A rasszizmus és
a gyűlöletbeszéd tilalmának és a szólásszabadság elvének konfliktusa ismerete, értelmezése a médiaszabályozás szempontjából.

–

Valóságshow-műsorok (reality) jellemzése, mint a jóizlés, a humánum, az önrendelkezés kikezdése másfelől annak az elemi igénynek
a megvalósulása, amelyben az egyszerű ember az elit helyett magát
láthatja viszont a nyilvánosságban.

3. Nagyon komoly értéknek tekintjük a mozgókép/média érettségi esetében a projektmunkára és tesztre szervezett vizsgamodellt, melynek
struktúrája, értékelési rendszere, arányai megítélésünk szerint kiválóan
bizonyítottak az elmúlt tíz éves időszakban. Vagyis ezeken nem szabad
változtatni.
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Igen fontos lenne ugyanakkor a projektmunkák és a hozzájuk
kapcsolodó tanári értékelések kutathatósága. Egy évtized alatt rengeteg vizsgaanyag halmozódott fel az iskolákban, melyekről a tételkészítő
bizottságnak nincs valós ismerete, noha ha valami fontos lenne, az éppen ezen anyagok tanulmányozása. Ezért feltétlenül kezdeményezzük
az ehhez szükséges kutatás lehetővé tételét, sőt megrendelését.
Összefoglaló a konferencia tapasztalatairól
Résztvevők: 11 mozgóképkultúra és médiaismeret tanár és az OH képviselője
Gyors bemutatkozást követően elhangzott a prezentáció. Az előadó a következőket emelte ki:
–

Az, hogy 2011-től csak középszinten szervezhető vizsga a tárgyból,
negatívan hat a középszinten vizsgázók létszámára és a vizsgatárgy
iskolai pozícióira. A döntés nem volt annak idején megalapozott,
részben mert a felsőoktatási intézmények érintett szakait nem vonták be kellőképpen a döntés előkészítésbe, részben mert a vizsgatárgy nem kis létszámú, végül pedig azért sem, mert a média nem
az önálló felvételi eljárási jogot megtartó művészképzést érintő terület elsősorban, hanem a tudományegyetemeket (szabad bölcsészet, kommunikáció) és a tanárképző főiskolákat (mozgókép/média
tanárképzés) megcélzó diákok esetében releváns.

–

A vizsgamodellel kapcsolatos visszajelzések annak érvényességét és
korszerűségét igazolják. A vizsgamodell nem ad lehetőséget arra,
hogy érdeklődés és energia nélkül teljesíthessék a tanulók az 5. választható vizsgatárgyként a mozgókép/média vizsgát.

–

A vizsgakövetelményeket felül kell vizsgálni, elsősorban a médiahasználat (nyilvánosság, ipar) jelentős változásai miatt. Ez összhangban van a jelenleg érvényes NAT és kerettantervi követelmények módosulásaival. A filmre és a médiára vonatkozó köve-
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telmények arányait is módosítani kell, mivel a jelenlegi követelményrendszer és vizsgagyakorlat kissé film „túlsúlyos”.
–

Módot kell találni az értékelés kultúrájának fejlesztésére, hiába
a legaprólékosabb útmutató, ha a javító tanárok túl széles spektrumon gyakorolják a pontozást.

A résztvevők visszaigazolták és jóváhagyták az előadás lényegi megállapításait, a következő megjegyzésekkel, kiegészítésekkel.
Egy szegedi gimnázium tanára ezen a fórumon is felhívta a figyelmet
a médiaoktatás fontosságának hangsúlyozására. Jelezte, hogy mivel az
ő iskolájában sokan választják érettségi tárgynak a médiát, támogatja,
hogy állítsák vissza annak pontvivő lehetőségét, az emelt szinten való
érettségit, ugyanakkor szükségesnek látja a javítás még egységesebbé tételét.
Egy kiskunmajsai kolléga tovább vitte az előadó arra vonatkozó felvetését,
hogy célszerű lenne az érettségiztető médiatanárok számára 30 órás felkészítő-értékelő képzést tartani, és javasolta egy internetes felület létrehozását, amely fórumként, konzultációs lehetőségként szolgálhatna a médiából érettségiztető kollegák számára.
A jelenlevők egyetértettek abban, hogy egy Facebook csoportot hoznának
létre MÉRETTSÉGI címmel.
Mások (Zalaegerszegről és Egerből) is hangsúlyozták a tantárgy fontosságát, az érettségi beszámíthatóságának kérdését, egyben jelezték, hogy újra és újra lábra kapnak híresztelések a tantárgy elsorvasztásáról. Értik,
hogy a jelenlegi szabályozás akár még az előző időszaknál jobb helyzetbe
is hozhat egyes iskolákat, de a realitás az, hogy az ének és rajzszakos
kollegák (már csak létszámuk okán is) sokkal erősebb érdekérvényesítő
helyzetben vannak. Ezért a 11-12. évfolyam művészetek óráinak többségét annak ellenére ezekre a tárgyakra fordítják, hogy a tanulók közül ebben az életkorban már főleg csak azok foglalkoznak mélyebben a zenével
és a képzőművészetekkel, akik művészeti felsőoktatás irányába lépnének

140

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

– vagyis az adott korosztályok töredéke. Eközben a média szerteágazó
irányai felé sokkal komolyabb volna az érdeklődés és a diákok is ebben az
életkorban érettek a médiatémák feldolgozására.
A kollegák kiemelték, hogy a médiaoktatásban is igen fontos a jó tankönyv, és jelezték abbéli aggályaikat, hogy az átalakuló tankönyvpiacon
vajon megmaradnak-e a jól bevált tankönyvek. ( Itt említeném meg, hogy
médiaoktatás tankönyveihez való hozzáférést meg fogja nehezíteni ha az
ingyenesség felé tolódik el a tankönyvellátás oly módon, hogy az ingyenesség köre csak a „nagy” tantárgyak könyveire vonatkozik majd.)
Egy győri kolléganő hozzászólásában jelezte, hogy a szakképzésben is
mennyire fontosnak tartaná a médiaoktatást és hogy erre az iskolatípusra
vonatkozóan mintha nem lennének a médiaoktatással kapcsolatos tervek,
amit aggályosnak tart a szakképzésben tanulók miatt, hiszen ha valaki, ők
bizonyosan a leginkább rászorulnának a médiatudatosság fejlesztésére.
A hozzászólások lezárásaként még egyszer elhangzott, mennyire fontos
lenne az érettségiztető tanárok továbbképzése.
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12. Raszler György: Jelentés a rajz és vizuális kultúra,
művészettörténet vizsgatárgyról
12.1. Bevezetés
A vizuális kommunikáció és a hozzá kapcsolódó kultúra átszövi hétköznapjainkat, része sőt, talán a leglátványosabb része egyetemes történelmünknek. Ennek ellenére az utóbbi időkben egyfajta vizuális „analfabétizmus” figyelhető meg az újabb, felnövekvő generációknál. Bár nap,
mint nap találkoznak a vizuális kommunikációval, tudatosan nem élnek
lehetőségeikkel. A médiumok fel és kihasználják őket. A teremtő fantázia
és képi világ helyett előre gyártott sablonokat kapnak. Éppen ezért különösen fontos megteremteni a tapasztalatszerzést és a vizsgarendszert,
a képalkotás és a minőségi képzőművészeti terén.
Jelenleg mind a rajz és vizuális kultúra, mind a művészettörténet vizsgatárgy esetében csupán középszintű érettségi vizsga tehető. Ez a tendencia
elsősorban nem a társadalom érdektelenségének vagy egy „központi hatalom” érzéketlenségének köszönhető (bár az előbbi jelenlétét minden nap
érezzük), hanem a közoktatás és a felsőfokú művészeti intézmények közötti szakadéknak, érdekellentétnek. Középszintű érettségit még szinte
bárki tehet az említett tantárgyakból.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.
(VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján „érettségi vizsga
a tanulói jogviszony keretében abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek
a vizsgát szervező iskola helyi tantervében meghatározott követelményeit
az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja”. A kétszintű érettségi vizsga bevezetésével megszűnt az a feltétel, hogy a tanuló csak akkor jelentkezhet
érettségi vizsgára, ha legalább két évig, heti két órában tanulta az adott
tantárgyat. Tehát a tanuló akár olyan vizsgatárgyból is jelentkezhet érettségi vizsgára, amelyet (ha az iskola helyi tantervében ezt így határozza
meg) egy évig, heti egy órában tanult. További lehetőség az is, hogy az
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érettségi vizsgára jelentkező – függetlenül attól, milyen szintű érettségi
vizsgára készült fel – szabadon választhatja meg a vizsga szintjét azon
vizsgatárgyak esetében, amelyekből közép- és emelt szinten is lehet vizsgát tenni.
A vizsgatárgy követelményeinek teljesítése lehetséges több helyi tantárgy
követelményeinek együttes teljesítésével vagy egy helyi tantárgy részeként is. Mindezt azonban a középiskola pedagógiai programjában kell rögzíteni, meghatározva, hogy melyik helyi tantárgy követelményeinek
teljesítésével mely vizsgatárgyból teljesíthetők a vizsgára bocsátás feltételei.
Ennek ellenére az említett vizsgák egyfajta különc hobbi látványos betetőzései. A tárgyak komolyságát a felsőfokú intézményeknek és a társadalomnak együttes erővel kellene helyreállítani, például az emelt szintű
érettségi visszaállításával a vizuális kultúrában vagy a művészettörténet
tanár oktatás helyreállításával humán egyetemeinken.
Természetesen az érettségi követelmények és a hozzá kapcsolódó vizsgarendszer aktuálisabbá tétele is lendíthetne talán valamit, bár a rendszer
önmagában nem veheti el a tanulók kedvét az érettségitől.
A vizsgatárgy érettségi rendszerének rövid leírása:

12.2. Rajz és vizuális kultúra középszintű érettségi vizsga
jellemzői
Írásbeli vizsga

Gyakorlati vizsga

180 perc

15 perc

Művészettörténet-

Portfólió vagy projekt

műelemző feladatsor

feladat

75 pont

75 pont

A feladatlap témaválasztásának arányai: képzőművészet 50%, tárgy- és
környezetkultúra 40%, vizuális kommunikáció 10%.
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A portfólióba kizárólag ellenőrzött keretek között, a jelölt által készített és
kiválogatott, lehetőleg az utolsó két tanév folyamán készült munkák kerülhetnek be.
A kiválogatott anyaghoz kapcsolódva a tanuló szóban önállóan bemutatja,
értékeli, értelmezi munkáját és indokolja a válogatását, ismerteti a munkáját irányító főbb gondolatokat.
A bemutatást és az értékelést a vizsgacsoport szóbeli vizsgáinak keretében kell megtartani.
Az elkészített projektanyag írásbeli vizsgaanyagként kezelendő.
Az értékelés a következő szempontok alapján zajlik: problémamegoldó
képesség, vizuális kommunikációs képesség, kreativitás, tartalmi komplexitás, a közlés, a kifejezés, az alkotás technikai színvonala és az összkép.

12.3. Művészettörténet középszintű érettségi vizsga
jellemzői
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

Művészettörténeti

Tétel kifejtés

műelemző feladatsor
100 pont

50 pont

Írásbeli feladatsor
A feladatsor 10-15 képekkel illusztrált feladatot tartalmaz. Egy-egy feladat
több részfeladatra is tagolódhat. A feladatsor témaválasztásának arányai
művészettörténetből:
•

magyar és egyetemes művészet 60-40% vagy 40-60 %;

•

európai művészet 80%, Európán kívüli művészet 20%;

•

rövid válaszok 60%, néhány mondatos, kifejtős kérdések 40%.
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Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga 20 tételből áll, tételenként „A”, „B” és „C” feladattal. Az
„A” feladat: művészettörténeti vonulat; a „B” feladat: műelemzés; a „C”
feladat: technika. Ha az „A” feladat egyetemes művészettörténeti korszakot elemez, akkor a „B” feladatban magyar művet kell értelmezni. „A korszak egy-egy kiemelkedő művészi teljesítményét ismertetve, a vizsgázónak utalnia kell az adott korszakot meghatározó történelmi, hitvilágbeli, filozófiai háttérre.”
Jelenleg rajz és vizuális kultúra vizsgatárgyból, a központi írásbeli feladatsorok mellett, a tanuló portfólió vagy projekt munka segítségével vizsgázhat. Portfóliót tanulói jogviszonnyal rendelkező, projekt munkát ezzel nem
rendelkező vagy már érettségi bizonyítvánnyal bíró vizsgázó tehet. Művészettörténetből az írásbeli feladatsor mellett, három feladatból álló szóbeli
vizsga tehető. Az érettségi rendszere rajzból sokat változott az utóbbi évtizedekben. Korábban a központi feladatsor helyett, központi rajzi feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak, szóbelin pedig a művészettörténethez hasonlóan, tételeket húzott a vizsgázó. Megítélésem szerint a mostani
forma jobb, a középszintű követelményeknek jobban megfelel.
Művészettörténetből csak szóbeli vizsga volt. Ennél a tárgynál is teljesebb
tudást mér véleményem szerint a jelenlegi rendszer. A vizsgarendszer úgy
érezzük, változásra nem szorul.

12.4. Változtatási javaslatok a rajz és vizuális kultúra
vizsgatárgy vonatkozásában
Ahol változtatni lehetne, kellene az talán a központi követelményrendszer,
illetve a központi írásbeli feladatsor. Bár a rajz és vizuális kultúra vizsgatárgyból konkrét változásokat nem fogalmaztunk meg, az alábbaik elgondolkodtatóak.
1. A műtárgylista és a szakkifejezések listájának átgondolása, aktuálisabbá tétele. A 435 tételből álló műtárgylista és a közel hatvan a 20. század második feléből származó alkotás elbizonytalaníthatja a vizsgá-
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zókat. Ennek megvitatása azonban nagyobb szakmai megbeszélést és
egyeztetést igényel. Ha ez nem valósul meg, a változtatások felvetése
tárgytalan.
2. Szintén átgondolható, hogy egyszerűbb rajzi feladatok részei legyenek
e az írásbelinek, illetve hogy vizuális kommunikációt milyen arányban
tartalmazzon a feladatsor.
3. Meg lehetne talán emelni ezen képesség felmérésnek az arányát a feladatlapon belül. (Jelenleg ez 10%, az 50%-os képzőművészet és
a 40%-os tárgy- és környezetkultúra mellett.)

12.5. Változtatási javaslatok a művészettörténet vizsgatárgy
vonatkozásában
Művészettörténetből számos észrevétel és kritika (jogos) érkezett
a tételkészítő bizottsághoz. Ezek elsősorban – természetesen az előforduló
hibák mellett – a feladatok nehézségi fokával voltak kapcsolatosak. Az érdemi változtatásokhoz úgy érezzük, a tantárgy helyzetét kellene közoktatási szinten rendezni. Ezen túl az említett probléma orvoslására bizottságunk változtatásokat eszközölt, amihez az alábbi indoklást csatolta.
„A művészettörténet, mint a társadalomtudományok része kb. 200 éves
múltra tekinthet vissza, de ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna szerves
része, a történelmi idők kezdetétől megfogalmazója az egyes korok emberről, világról, hitről és életfelfogásról alkotott képének. Ismert és a névtelenség homályába veszett nagyjai, egytől egyig a tanúságtétel szándékával hozták létre alkotásaikat.
Az egyéb társadalomtudományi ágakkal szemben nagy adottsága a vizualitás, amelynek köszönhetően nyelvezete – kellő történelmi ismeretek birtokában – mindenki számára érthetővé tehető.
Az érthetővé tételhez irányítás, kalauz kell – akár más tudományágak, pl.
a matematika, az irodalom… – esetében. Aki nem ismeri az egyszeregyet,
az nem lehet matematikus, aki nem ismeri az ABC-t, nem tudja felfogni az
irodalom nagyjainak műveit… és a sor a végtelenségig folytatható! A tanár
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feladata ezen ismeretek világába való bevezetés, életkorra figyelően az
érdeklődés, az önálló véleményalkotás felgerjesztése. Természetesnek
lenne tekinthető, hogy minden nemzet a saját múltját érzi elsődlegesen
fontosnak. Mindemellett arra is figyel, hogy másoktól mit tanult, mit örökölt. A magyar művészet sokat kapott, de nagyon sokat adott is az egyetemesség tárházába.
A részletes követelmények módosítására tett javaslatainkkal arra törekedtünk, hogy a magyar művészet nagyobb hangsúlyt kapjon az elvárások
egészén belül. »Nem is tudtam, hogy rajtam kívül van még egy festő Európában« – mondta Pablo Picasso Csontváry Kosztka Tivadar 1907-es párizsi kiállítását látva.”
Konkrét javaslatok és azok indoklása
1. A számon kérhető anyag rendszerének módosítása, átcsoportosítása.
Úgy éreztük mindenképpen át kell csoportosítani a számon kérhető anyagot. A stíluskorszakok, stílusáramlatok kifejtésekor módosításaink célja az
volt, hogy pontosan megjelöljük azon sarkalatos pontokat, amelyeket
a szaktárgy szempontjából a legfontosabbaknak tartottunk. Mind a művészettörténet nagy korszakainál (a kezdetektől a XVIII. század végéig),
mind a stílustörténeti pluralizmus, azaz a stílusáramlatok egymással párhuzamosan színre lépő időszakában (a XVIII. század végétől napjainkig)
arra törekedtünk, hogy világos és egyértelmű útmutatást nyújtsunk
a vizsgázó és a felkészítő tanárok számára.
Az eredeti, 100/1997. VI.13. Kormányrendelet „címszavait” csak ott módosítottuk, ahol az értelemzavarónak vagy pontatlannak tűnt. (Pl.: a készségek képességek mellé beillesztettük a témakörök megjelölést is.)
A további még mindig a művészettörténet általános ismeretanyagába tartozó részegységeknél arra törekedtünk, hogy a módosítások jobban segítsék a tárgyat kis óraszámban tanulókat.
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2. A vizsgatárgy érettségi követelményeinek változtatása.
A tételkészítő bizottság sokéves munkája alatt számos esetben kapott pozitív, illetve negatív észrevételeket az elkészített, elsősorban középszintű
tételsorokkal kapcsolatban. Ezek néhány esetben jogosak voltak. A kötött
határok és az évről évre készítendő két, olykor három feladatsor rengeteg
kérdése meglehetősen kevés mozgásteret engedett nekünk munkánkban.
Mivel nem vehettük elő minden esetben ugyanazt a meghatározott műemléket vagy műtárgyat és nem kérdezhettük mindig ugyanabból a nézőpontból az adott témát, néha a vizsgázók középszintű művészettörténeti
tudásának határát feszegető feladatokat hoztunk létre. Ez a probléma főleg a magyar vonatkozású művészetet érintette, így – ahogy már említettük – változtatásaink elsősorban ezt a kört érintik. A további módosításoknak is elsősorban a szélesebb körű témaválasztás az oka. Ez néhány
esetben túlmutat a szűken vett művészettörténeten és érinti a történelmi,
illetve a kultúrtörténeti ismereteket is. Ennek oka elsősorban az, hogy nézetünk szerint a művészettörténet komplex tudomány, amely nem választható el a művek létrehozását befolyásoló eseményektől vagy az
esetenként témát adó kulturális eredményektől, alapszintű vallási ismeretektől. Természetesen tudjuk, hogy meghatározó jelentőségű a látvány
értelmezése és a vizuális kommunikáció is, így ezek fontos szerepét is
igyekeztünk figyelembe venni módosításainknál.
Mindkét vizsgatárgy felvázolt változtatásai a számon kérhető követelményeket érintik, az érettségi rendszerét nem.

12.6. Konferencia tapasztalatainak összegzése
A vitaindító előadás az érettségi rövid ismertetése mellett, próbált rávilágítani a legaktuálisabb kérdésekre, megpróbált rámutatni azokra a pontokra az érettségi vizsgával kapcsolatosan, amelyeket a gyakorló pedagógusok a leggyakrabban találnak problematikusnak. Kisebb nehézséget
jelentett, hogy alapvetően két tantárgy vizsgarendszerét kellett össze vetni. Az egyik, a rajz és vizuális kultúra, egy minden tekintetben kiépített
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követelményrendszerrel rendelkező, kötelezően tanított általános és középiskolai tantárgy, míg a művészettörténet egy a leginkább művészeti iskolákban oktatott, egyfajta középiskolai fantom tantárgy. A résztvevők
megegyeztek abban, hogy először a tantárgyak helyzetét, főleg a művészettörténetét kellene tisztázni, a változtatásokat ehhez igazodva kellene
megvalósítani. Minden bizonnyal ez azonban a közeljövőben nem fog
megvalósulni, úgy hogy a módosítási javaslatokat ennek tudatában fogalmaztuk meg.
A művészettörténet mind a diákok, mind a tanárok szerint fontos része lehetne a gimnáziumok átfogó középszintű tudásanyagának, ehhez képest
a felmenő rendszerben, néhány év múlva megjelenő „művészetek” tantárgy keretein belül, az összes művészeti tantárgy közül (rajz és vizuális
kultúra, mozgókép és média ismeret, ének-zene, tánc és dráma) egyedül
ezt nem lehet oktatni. Persze a rajz és vizuális kultúra tantárgyon belül
lehet művészettörténetet is tanítani, de ez nem tenne igazán jót a tárgy
általános helyzetének.
Emellett főleg ennek a tantárgynak tenne jót ha ismét lehetne emelt szinten is szervezni belőle érettségi vizsgát. Ez főleg azért lenne jó, mert az
érettségi leginkább a normál gimnáziumok igényeit próbálja kielégíteni, illetve az itt szerzett tudásanyagot kéri számon. A művészeti iskolák tanárai szerint a művészettörténet és főleg a középszintű rajz és vizuális
kultúra tárgy vizsgája nem kihívás az ottani diákoknak. 2011 óta emelt
szinten nem szervezhető érettségi vizsga főleg annak köszönhetően, hogy
a főiskolák, egyetemek felvételijénél nem számítják be érdemben az emelt
szintű érettségi vizsgát. Szalay József, a Magyar Rajztanárok Országos
Egyesületének elnöke szerint a jövőben ez ügyben változások lesznek.
Amennyiben visszatérne az emelt szint a két vizsgatárgy esetében, hasznos lenne a régi vizsgarendszerhez hasonlóan az egyetemek, főiskolák tanárait meghívni a vizsga bizottságba. A résztvevők fontosnak tartották
megemlíteni, hogy az emelt szintű követelményrendszer oktatásához biztosítani kellene a tantárgyak állami támogatását, mert ezt az iskolák költ-
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ségvetésükből nem mindenütt tudják biztosítani. Itt szóba került a támogatott emelt szintű érettségi felkészítés. Az emelt szintre való felkészítés
anyagi hátterét szintén nem mindig képesek az iskolák biztosítani. Természetesen igazodva a követelményrendszerhez és alkalmazkodva az érettségihez kapcsolódó óraszámhoz.
A követelményrendszerekkel kapcsolatban szóba került a két vizsgatárgy
még egységesebbé tétele. Ebben azonban, a műtárgylista kivételével nem
sikerült közös álláspontra jutni. A résztvevők szerint fontos lenne művészettörténetből is műtárgylistát létrehozni, de lehetőleg olyat, amelyik
kapcsolódik a rajz és vizuális kultúra vizsgatárgy listájához. Ezzel kapcsolatban felmerült az utóbbi műtárgylistájának aktualizálása, esetleges szűkítése is. A művészettörténet esetleg ennek kiegészített, bővített anyaga
lehetne, bár ebben az esetben felmerült, nem lenne-e ez túl bonyolult
a két emelt szintű követelményigénnyel való bővítésével? Lehetséges,
hogy a listát helyettesíteni lehetne egy ajánlott irodalom és a benne látható képanyag ismeretével. Néhányan felvetették, hogy bizonyos esetekben
a követelményrendszer lehetne konkrétabb, ugyanis nem mindig egyértelmű például a „legjelentősebb alkotók” megnevezés.
Az állami támogatások újbóli megemlítésekor felmerült a tanárképzések,
segédanyagok fontossága is.
Az egységesítéssel kapcsolatban felmerült az írásbeli feladatsorok pontszámának kérdése is. Rajzból 75, művészettörténetből 100 a megszerezhető összpontszám. Persze nem biztos, hogy a két különböző karakter
nem engedhet-e meg ennyi szabadságot a két vizsgatárgynak.
A rajz és vizuális kultúra vizsgatárgy gyakorlati vizsgarészéhez kapcsolódva szóba került a portfolió kérdése. Jelenleg a portfoliót az utolsó két év
rajzi anyagából kell összeválogatni. Mivel egy általános gimnáziumban
összesen két évig, a középiskolás időszak első két évében tanulja egy diák
a tantárgyat, ez azt jelenti, hogy a kilencedikes és tizedikes munkákról
beszél a tanuló, leggyakoribb esetben a 12. év végén. Ez a helyzet kicsit
életszerűtlen és elveheti a diákok kedvét a vizsgától. Talán érdemes lenne
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ellenőrzött szakköri munkákkal kiegészíteni a két tanév anyagát. Itt persze megint felmerül a támogatás kérdése, főleg akkor ha a középszintű
vizsgához így szükség lenne plusz óraszámra.
A rajz és vizuális kultúra vizsgatárggyal kapcsolatban szintén felmerült,
hogy sok a különböző médiumokat érintő anyag a kerettantervben. Mivel
ezek egy részét más tantárgyak is oktatják, (mozgókép és média ismeret)
talán kiemelhetnénk a tananyagból. Azért itt felmerül, mennyire beszélhetünk modern művészetről a társművészetek és technikái említése nélkül?

Személyes észrevétel
A központi érettségi feladatsorokkal kapcsolatban számos alkalommal
kaptunk mi, illetve az Oktatási Hivatal elmarasztaló észrevételeket. Ezek
elsősorban a feldolgozott ismeretanyag magas színvonalával voltak kapcsolatban. Ehhez, a vitaindítóban felvetett témához nem érkezett érdemi
hozzászólás, pedig jó lenne tudni és meghatározni, hogy az általános kultúra- és vallásismeret mennyire képezheti részét a számon kérhető
anyagnak. A jelenlévő pedagógusok nem tartották túl magasnak a művészettörténet feladatsorok színvonalát, sőt egy ízben a rajzi feladatok kicsit
könnyű kérdéseire utaltak. Ez arra utal, hogy a feladatsor készítői igyekeznek figyelembe venni a tantárgy oktatásának lehetőségeit, illetve,
hogy a követelményrendszernek csupán egy részét használja fel a feladatsorok készítésekor. Ez alátámaszthatja a műtárgylista és a megkövetelhető tudásanyag fent említett aktualizálását, hisz jó lenne, ha a feladatsorok
készítésekor nem kellene kerülgetni a „kényes témákat”.
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13. Vincze Imre: Jelentés az ember- és
társadalomismeret, etika; az emberismeret és etika;
és a társadalomismeret vizsgatárgyakról
13.1. Bevezető
Az ember- és társadalomismeret, etika; emberismeret és etika; és a társadalomismeret interdiszciplináris tárgyak. Integráló szerepet töltenek be
a jelenismereti tárgyak között. Felölelik a társadalmi viszonyokat leíró
szociológiai megközelítéseket, a jogi és az állampolgári ismereteket, valamint a gazdasági és a pszichológiai ismereteket is.
A tárgyak legfőbb sajátossága az, hogy modultárgyként kerülnek az iskolákba. Ez azt jelenti, hogy önálló tantárgyként csak akkor jelenhetnek
meg, ha valamely más tantárggyal, illetve modullal integrálódnak.
A modultantárgyak súlyát ebben a rendszerben éppen az adja, hogy
szemben más tantárgyasított tárgyakkal, ha kis óraszámban is, de folyamatosan jelen vannak a 7–12. évfolyamon.
A témák sokféleségéből és a rendelkezésre álló csekély óraszámból következik, hogy nem a hagyományos értelemben vett tantárgyakról van szó,
amelyben az „egy tudomány egy tantárgy” elve érvényesül, hanem a tanulmányok ahhoz segítik hozzá a tanulókat, hogy az élethosszig tartó tanulásuk során képesek legyenek eligazodni az őket körülvevő közösségek
által felvetett társadalmi és etikai kérdésekben. Ezért az elsődleges cél
nem polihisztorok nevelése, hanem az, hogy az iskola közvetlenül válaszoljon a diákok szocializációs szükségleteire, segítse őket abban, hogy
könnyebben elsajátítsák a társadalmi normákat, hogy a későbbiekben
könnyebben be tudjanak illeszkedni a társadalomba.
A tárgyak modul jellege az érettségi követelmények szempontjából azt jelenti, hogy ezekből valóságosan érettségizni csak akkor lehet, ha az adott
iskola a saját, szabadon felhasználható órakeretéből kiegészíti a modultantárgyak óraszámát.
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A tárgyak oktatása során fontos a helyes arány alkalmazása az ismeretátadás és a készségfejlesztés között. Az ilyen jellegű képzésnek az alapvető
társadalomtudományi ismereteken túl politikai, valamint szociális mintákat, készségeket is közvetítenie kell. Így a tárgyak szorosan kötődnek az
aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a diákok társadalmi tapasztalataihoz.
A tantárgyak oktatásának célja az, hogy fejlessze a diákokban a készséget
és a hajlandóságot arra, hogy életük további részében tudatosan és kritikusan foglalkozzanak a társadalmi kérdésekkel.
A tárgyak módszertani sajátossága az induktivitás, amely a tanítás személyességében és a társadalmi gyakorlathoz való közelségben jelenik
meg. A diákok társadalmi tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult elveknek és fogalmi általánosításoknak, ezáltal könnyen hiteltelenné válhat a tanár és a tananyag is.
A tananyag rendező elvét azonban nem a különböző tudományágak egymásmellettisége adja, hanem a tárgyak pedagógiai funkciója. A diákok
szocializációjának segítése. A társadalomtudományok sokfélesége tehát
legfőképpen kereszttantervi formában jelenik meg. Például a család témakörénél mindenképpen megjelennek az etikai, a pszichológiai, a közgazdasági, a jogi és más aspektusok is, és követik a diákok szocializációját.
Az elmondottakból következik, hogy nem szerencsés megoldás a tananyag
„tömbösítése”, azaz minden ismeretet egy vagy néhány tanév alatt közölni a diákkal, mivel a tananyag nagy hangsúlyt fektet az életkori sajátosságokból adódó szocializációs szükségletekre.

13.2. A vizsgatárgyak specifikuma
Az ember- és társadalomismeret, etika; emberismeret és etika; és a társadalomismeret modultárgy jellegéből következik, hogy a vizsgán megkövetelt kompetenciákhoz tartozó ismeretet is modulszerűen, azaz nem
tantárgyasított formában kell oktatni.
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Az elvárt kompetenciák a következők (1) az absztrahálás képessége, (2)
az értelmezés képessége, (3) az érvelés képessége, (4) a vitakészség képessége.

Hasonló az elvárás középszinten az ember- és társadalomismeret, etika
érettségi követelményeiben is. Igény fogalmazódik meg egyrészt azzal
kapcsolatban, hogy a vizsgázó minél több ismeretet gyűjtsön az őt körülvevő társadalmi viszonyokról, együttélési szabályokról és mintákról. Másrészt annak a bemutatására, hogy a vizsgázó mennyire képes megszerzett
ismereteit személyes formában, önálló véleményeként elmondani. A saját
élményeit és tapasztalatait általános formában is legyen képes megfogalmazni. Elvárás azonban ennek a fordítottja is. Az, hogy a felvetődő általánosabb kérdésekre és problémákra tudjon konkrét példákat és eseteket
mondani.
Az emberismeret és etika tárgyból középszinten felkészülő tanulónak
a sikeres vizsgához a tanórákon tanultakon kívül tájékozottságot kell elárulnia a nyomtatott és az elektronikus ismeretterjesztő információ-források, a különböző filmek, fotók, tárgyi emlékek, irodalmi szövegek,
műalkotások, újságok, a történelmi dokumentumok, a vallási liturgiák,
a tudományos nézetek, a társas kapcsolatok, a hagyományok, a népszokások, az öltözködési kultúra, a demográfiai, környezetvédelmi témák iránt.

A társadalomismeret több önálló tantárgyi területből áll. Ez a kötelező társadalomismeret (jelenismeret) mellett a választható pszichológia, vagy
gazdasági ismeretek. Az ismeretek tartalmukban és módszertanukban
függetlenek egymástól. A tananyagok eltérő módon építkeznek, a részelemek, különösen a pszichológia, nem kapcsolódik az előzőkhöz, ezért elvileg más-más tanárt igényelnek. Ez azonban a tantárgyfelosztás során
nehezen követhető.
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13.3. A középszintű vizsga
Az ember- és társadalomismeret, etika; emberismeret és etika tárgyakból
középszinten lehet érettségizni, a társadalomismeret tárgyból közép- és
emelt szintű vizsga tehető.

A középszintű vizsga elsősorban az alapvető ismeretek elsajátítását,
a készségszintű fogalomhasználatot méri, valamint annak kiderítésére irányul, hogy a diákok mennyire képesek értelmezni a körülöttük lévő világot.
A középszintű vizsga mérése elsősorban arra irányul, hogy a diákok
mennyire értik meg a körülöttük lévő világot.
A középszintű vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgarészekből.
A kétszintű érettségi megjelenésével új elemként került be a magyar közoktatás rendszerébe az írásbelit kiváltó projektkészítés.

A projektmunka több, mint egy egyszerű házi dolgozat, mert annál jóval
tágabb műfaji keretekkel rendelkezik.
A projektkészítés lehetséges műfajai:
•

írásos dolgozat típusú projekt (például: 10-12 oldalas hagyományos
házi dolgozat, kérdőíves felmérés vagy egy adott témáról készített
interjú készítése és a tapasztalatok összegzése stb.)

•

képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információ-forráson alapuló
projekt (audiovizuális produktum, például: CD, fotósorozat stb.)

•

szervezésen alapuló projekt (például: közéleti diák rendezvény megszervezése az iskolában és annak részletes dokumentálása stb.).

A projektmunka megítélésének legfőbb sajátossága az, hogy a tanár – aki
végigkíséri a projekt készítésének valamennyi fázisát – nemcsak az eredményt értékeli, hanem magát a készítés folyamatát is.
A vizsga elkészítésének menetrendje meghatározott feladatokat, illetve állomásokat tartalmaz, amelyeket a konzultációkat tartó, illetve vizsgáztató
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tanárnak kell ütemeznie és ellenőriznie. A munka egyes szakaszainak pontos rögzítése azért fontos, hogy a vizsgázó készségszinten sajátítsa el az
ilyen jellegű munkavégzés kultúráját.
A projektkészítés szakaszai:
•

A téma kiválasztása.

•

A hipotézis kialakítása.

•

Bibliográfia készítése – a fontos irodalmak kiválasztása.

•

Tervezet készítése a munkarészekre, illetve hálóterv a munka ütemezésére.

•

Részfejezet készítése.

•

A nyers változat elkészítése.

•

Tanári bírálat.

•

Korrigálás.

•

Leadás, megvalósulás.

Az elkészített produktum szóban történő megvédése az érettségi vizsgabizottság előtt.
Fontos eleme még a projektnek, hogy a munka különböző fázisait munkanaplóban kell dokumentálni. A munkanapló elkészítése kötelező eleme
a projektnek.
Az Oktatási Hivatal honlapján közzéteszi a projekt értékelésének általános
szabályait, illetve az adható pontokat. A tanuló a középszintű vizsgán öszszesen 150 pontot kaphat. Ennek 53%-át az írásbeli rész teszi ki, a 47%át a szóbeli vizsga. A projekt megvédése a szóbeli rész eleme.
Az értékelés a hagyományos írásbelit kiváltó projekt előzetes bírálatából
és pontozásából áll, valamint az előre kiadott témakörökből történő szóbeli feleletből.

13.4. Emelt szintű vizsga (társadalomismeret)
Az emelt szint vizsgája tudományosabb jellegű, ugyanis az emelt szintű
vizsga legfőképpen a felsőoktatásban tovább tanulni szándékozó vizsgázó
képességeit és ismereteit vizsgálja. Ez azt jelenti, hogy a vizsga a vizsgá-
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zóktól a középszintű követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokban való jártasságot feltételez, összetettebb és önállóbb
rendszerezési, alkalmazási, összehasonlítási és elemzési szempontokat,
valamint magasabb fokú gondolkodási, önállóbb ítéletalkotási képességeket vár el.
Az emelt szintű érettségi írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll.
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központilag készült feladatsort kell
megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői:
Az írásbeli vizsga feladatai 75%-ban a társadalomismeret és jelenismeret
és kb., 25%-ban a gazdasági ismeretek vagy pszichológia témákból kerülnek ki.
A feladatsor két részből áll. Az első rész mindenki által kötelezően megoldandó feladatokat tartalmazza a társadalomismeret és jelenismeret témakörökből, a második rész pedig kettőt, a gazdasági ismereteket és a pszichológiát. A tantárgy alternativitásából adódóan a vizsgázó a feladatsoron
belül választhat a gazdasági ismeretek vagy pszichológiai feladatok között.
Az írásbeli feladatlap értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A vizsgadolgozatra összesen 75 pont adható, amely az első
részre adható 55 pont és a második részre adható 20 pont összegéből jön
létre.
Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik. Feleléskor
a kifejtés sorrendjét a vizsgázó választja meg. A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen
helytelen úton indult el vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
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13.5. Javaslatok összefoglalása
2004-ben a tantárgyak érettségi követelményeinek megfogalmazásakor
a program kidolgozói is látták, hogy az elméletüket később majd alá kell
vetni a kétszintű érettségi gyakorlatának.
„Az előzőekből szervesen következik, hogy a különböző tantárgyakkal történő integráció kérdései – legalábbis az érettségi vizsga terén – csak
a későbbi tapasztalatok, illetve szabályozás nyomán tisztázódhatnak.”
(Vesd össze: Az érettségi vizsga részletes követelményei; Társadalomismeret)
„Ezeket nem lehet egyszerűen egy másik tárgy (pl. a történelem tantárgy)
„B” tételeként kezelni. Ugyanez vonatkozik bármely más tantárggyal – pl.
a hasonló helyzetben lévő modultantárgyakkal – történő összekapcsolódásokra is.” (Ua.)
Ma már megállapítható, hogy a követelményrendszer kidolgozóinak korábbi aggálya jogos volt. Az érettségi feladatokat készítő tantárgyi bizottság szinte szó szerint megerősíti azt, amit a kidolgozók vizionáltak, hiszen
problémaként jelent meg az elmúlt évek iskolai gyakorlatában az, hogy
a hagyományos, a nagy óraszámú tantárgyak, mint amilyen a történelem,
az irodalomtörténet, az osztályfőnöki, olyan módon integrálták a modultárgyak tananyagát, tartalmát és speciális módszertanát, hogy azok sajátos arculata fokozatosan megszűnt, feloldódott.
A fentieket ismerve a bizottság tagjai, akik saját tapasztalatuk illetve az
önálló modultárgyat oktató kollégáik véleményét is ismerve a következő
megállapításokat teszik:
Középszint
A vizsgamodell, amely projektkészítést, annak védését, és szóbeli vizsgát
tartalmaz, megfelelő. Az egyes vizsgarészek egymáshoz viszonyított pontszámainak arányai is megfelelőek.
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Kezdeményezzük a projektmunka pontozásának átdolgozását olyan módon, hogy a projektvezető/projektértékelő tanár a jelenleginél differenciáltabban értékelhesse a projektkészítés munkafolyamatát, a diák részéről
történő a nem megfelelő együttműködést, a nem tervszerű/ütemszerű haladást, a nem kielégítő részfeladatok elvégzését. A pedagógusnak legyen
lehetősége arra, hogy ezeknek a hiányát erőteljesen megjelenítse a projekt értékelésében. Szélsőséges esetben akár ítélhesse elégtelennek a benyújtott projektmunkát.
A szóbeli vizsga témakörei megfelelőek, ugyanakkor általános vizsgaelnöki
tapasztalat az, hogy a konkrét tételeket készítő pedagógusok az esetelemzés műfajában gyakran a hagyományos leíró jellegű tételekben gondolkodnak. Lehet, hogy további módszertani segítségre lenne szükségük
a hiba elkerüléséhez.
Átgondolandó, hogy a középszintű projektfeladatok a három modultárgy
esetében ne különüljenek olyan élesen egymástól, mint jelenleg, hiszen
számos olyan feladat van, amelyik mindhárom terület ismeretanyagának
mérésére alkalmas. Pontosan fogalmazva a három érettségi tárgy összevonható két tárggyá: emberismeret és etika, társadalomismeret.
Emelt szint (társadalomismeret)
A vizsgamodell alapvetően megfelelő és illeszkedik a kimeneti követelményekhez. Ugyanakkor a nem túlságosan bő témaválaszték egyre nehezebb
helyzetbe hozza az írásbeli feladatsorok készítőit, gyakran ugyanazok
a kérdéselemek variálódnak, ezáltal a feladatsorok egysíkúvá, unalmassá,
sőt könnyen megoldhatóvá válnak.
Ez a megállapítás összefügg az emelt szintű érettségi követelményekkel
is, hiszen az érettségi követelmények felülvizsgálatakor a tudnivalókat egy
bővített fogalomjegyzékkel lenne célszerű kiegészíteni. Ugyanígy szükség
lenne olyan ismereti tényminimumra, követelménysorra is, amelynek ismerete a jelenismeret témakörben egyértelműen elvárható a tanulótól.
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Pl.: Fontos kormányzati döntések, szereplők ismerete, aktuálpolitikai
trendek, világgazdasági események értő értékelése stb.
Mindenképpen indokolt a szóbeli tételsorok folyamatos felülvizsgálata, részint bizonyos területek (lásd: alaptörvény, jogszabályok, választási rendszer, EU stb.) permanens változása, részint a forrásanyag korszerűsítése
okán.
Az értékelési rendszer, a pontarányok, a pontozás módja megfelelő.
A mindennapok tapasztalata is azt mutatja, hogy ez estek többségében
a három vizsgáztató (két kérdező tanár és az elnök) által adott pontszámok egy elfogadható szórási tartományon belül mozognak.
Külön gondot jelent a II. rész gazdasági ismeretek vizsgaelem. A bizottság
megállapítja, hogy ez a vizsgaelem szükséges, az érettségizők számára
megfelelő választási lehetőséget teremt, az ismeret tartalma pedig szorosan kapcsolódik a jelenismerethez. Nem egyértelmű azonban a vizsgálat
alá vont ismeret köre. A gazdasági ismeretek terén hiányzik az egyértelmű, jól definiált téma- és fogalomkör.
Szükség lenne egy fogalom- és témajegyzékre, ami jól körülhatárolja az
ismeretanyagot.

13.6. Összefoglaló a konferencia tapasztalatairól
A magyar közoktatás 2005-ben tért át a kétszintű érettségire.
A kétszintű érettségi szakmai előkészítői, tartalmának és módszertanának
kidolgozói már 2005-ben megfogalmazták, hogy „az útjára indított kétszintű érettségi az új tudástartalmak megjelenését, a kompetenciafejlesztés előtérbe állítását, a standardizáció megteremtését és kiszélesítését, az
egyéni tanulói utak választási lehetőségének bővülését, valamint az igazságosabb felsőoktatási továbbtanulás feltételeinek megteremtését tűzte ki
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célul. E célok értelemszerűen csak hosszabb időtávban tudnak
majd megvalósulni, (…).” 2

A TÁMOP 3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” című projekt
az elmúlt csaknem tíz év tapasztalatai alapján „a közoktatási szolgáltatások szakmai elszámoltathatóságát, a központi és helyi oktatásirányítás
szereplői tevékenységének támogatását vizsgálja. Célja az országos mérések és vizsgák adataival, továbbá a helyi és országos minőségértékelési
információkkal támogatott intézményi szervezeti tanulás, illetve az azon
alapuló iskolafejlesztés támogatása, különös tekintettel az iskolafenntartók megalapozott információkkal történő tájékoztatására.”
A TÁMOP 3.1.8 projekt vállalt feladatai
•

A tanulói teljesítménymérés rendszerének továbbfejlesztése a közoktatásban.

•

A vizsgarendszer fejlesztése, az érettségi vizsgakövetelmények felülvizsgálata, a feladatállomány továbbfejlesztése.

•

(…)

•

A központi tanulói teljesítménymérések rendszerének továbbfejlesztése új képességterületek bevonásával, az elemzés szempontrendszerének kibővítésével, továbbá a mérés minőségbiztosítási eljárásainak fejlesztése.

•

A mérési eredmények helyi feldolgozását segítő képzési programok
fejlesztése, szakemberek képzése.

•

(…)

•

A célcsoportok tájékoztatása, a döntéshozatal támogatása a különböző szinteken a megfelelő információs rendszer kiépítésével.

•

Az intézmények minőségfejlesztési folyamatainak fejlesztési célú
támogatása.

•
2

Az intézményi minőségfejlesztés standardjainak kidolgozása.

Forrás:
090617-7

http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/2005-os-erettsegi/2005-evi-erettsegi-
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•

Az intézményi minőségfejlesztés megvalósításához kapcsolódó képzési anyagok fejlesztése, szakértők képzése.

•

A Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztése.

•

Az MKKR közoktatáshoz tartozó szintleírásainak kidolgozása, az informális, nem-formális tanulási eredmények elismertethetőségének
vizsgálata.

•

Képzési anyagok fejlesztése a meglévő kimeneti szabályozó rendszerek MKKR szerinti továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan, szakértők
képzése. 3

Az ember- és társadalomismeret, etika; emberismeret és etika; társadalomismeret új, interdiszciplináris tárgyakként kerültek be a kétszintű
érettségi rendszerébe. A tárgyak integráló szerepet töltöttek/töltenek be
a jelenismereti jellegű tárgyak között. Felölelték/felölelik a társadalmi viszonyokat leíró szociológiai megközelítéseket, a jelenismeretet, a jogi,
a politológiai és az állampolgári ismereteket, valamint a gazdasági és
a pszichológiai ismereteket is.
A tárgyak integráló jellegéből fakad, hogy több „alaptantárgy”, így a történelem, a biológia, a földrajz stb. tervezett és rendezett, a helyi tantervi
szintű együttmunkálkodása szükséges ahhoz, hogy ez a közös cél megvalósuljon.
Ezek a tárgyak a középiskolai tanulmányokat lezáró érettségi rendszerben
új vizsgamódot jelentettek. Újat, mert ilyen elnevezésű és tartalmú tárgyak eddig nem szerepeltek a közoktatásban. Újat, mert ezek a tárgyak
más módon közelítenek az ismeretek megszerzéséhez, és középszinten
a számonkéréshez.
Az elmúlt csaknem tíz év tapasztalatait mutatta be az Oktatási Hivatal támogatásával egybehívott és megtartott szakmai konferencia, amelyhez
több előkészítő anyag is készült.
3

Forrás: http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop318_minosegfejl
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A konferencián „emberes” tárgyak szekció ülésén részt vett szakemberek
csatlakoztak a 2005-ben megfogalmazottakhoz. Megerősítették az akkori
szakemberek előrejelzését. Nevezeten azt, hogy kellő idő (tíz év?) eltelte
után vissza kell tekinteni a megtett útra, értékelni kell a tárgyak középiskolai helyzetét, megvizsgálni, hogy mennyire váltották be a hozzájuk fűzött reményt. A hozzászólók egyfajta összegzést adtak a tárgyak sikereiről, egyben felhívták a figyelmet a számonkéréssel kapcsolatos gondokra,
vagy a nem eléggé tisztázott és kimunkált vizsgarészekre.
Egyetértettek abban, hogy a magyar közoktatásban nagy szükség van
ezekre a tárgyakra, illetve az általuk közvetített ismeretekre. Bizonyítja
ezt az is, hogy valójában több mint negyven éve kísérletezik a mindenkori
oktatásirányítás valami hasonló tartalom megjelenítésével közoktatásban.
Eddig még az elvártnál kevesebb sikerrel. Különösen fontosak ezek a tárgyak napjainkban, amikor önálló iskolai entitássá vált az etika oktatása.
Összegző megállapításuk megerősítette: a tárgyak mindegyike különösen
alkalmas arra, hogy átvezesse a tanulókat a középiskolai képzésből az
élethosszig tartó tanulásba.
A hozzászólók legelső megállapítása az volt, hogy a tárgyak elnevezésében kell rendet tenni. Ha a három, külön nevű tárgy nevét/címét tekintjük, akkor azt találjuk, hogy az egyetlen közös elem bennük az „ismeret”
szó. (Vesd össze: ember- és társadalomismeret, etika; emberismeret és
etika és a társadalomismeret.) Ezzel az elnevezéssel mégsem lehet középiskolai tantárgyat beemelni a kerettantervbe, illetve a helyi tantervbe.
Szükség lenne tehát egy átfogó, a tárgyak tartalmát jelölő, de jelenleginél
tantárgynévszerűbb elnevezésre. Megfogalmazódott az is, hogy a tárgyak
elkülönítése mesterségesnek tűnik, hiszen nagy az átfedés a hasonló nevű
és tartalmú tananyagban. A kevesebb több lenne. A kívánt cél eléréséhez
elegendő lenne a társadalomismeret és az etika.
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A tárgyak önálló létét a kerettantervi órahálóban a „nagy testvér”, a történelem ölelő közelsége is veszélyezteti. Különösen így van ez a 2012-ben
kiadott kerettantervi szabályozásban, ahol a társadalom és állampolgári
ismeretek a történelem tárgy mellett csak appendixként szerepelnek.
[Vesd össze: 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben foglaltakat.]
A középszintű érettségi esetén az írásbeli vizsgarész (projekt) kellő erőfeszítést követel meg a vizsgázóktól. A tanulók szaktanári irányítással
komplex módon közelíthetik meg a kiadott témát. A hozzászólók itt is
a fentebb említett, a tantárgyak elkülönítését szorgalmazták, hiszen
a projekt témájának kiválasztásakor nagyfokú átfedés fedezhető fel.
Az írásbeli vizsgarész pontozásával kapcsolatban megállapították, hogy
a tárgy renoméját emelendő a szaktanár számára differenciáltabb értékelési lehetőséget kellene biztosítani a projektkészítés során az együttműködésre kevésbé hajlandó tanulóval szemben. Magyarul szigorúbb pontozást
tartottak kívánatosnak.
A szóbeli vizsgarész követelményrendszerét és pontozását megfelelőnek
ítélték.
Beszámoltak arról, hogy ezek a tárgyak a középszerűen teljesítő tanulóknak, különösen pedig a gyengébben teljesítőknek kellő választási lehetőséget biztosít a projekt írásbeli. Tanári irányítással, mégis önállóan
készíthetik el a dolgozatukat megmutatva egyben azt, hogy mire képesek
nem hagyományos vizsgaszituációban.
Ismert, hogy a 2013 tavaszi vizsgaidőszaktól kezdve csak a 423/2012.
(XII. 29.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében szerepelő tárgyakból
szervezhető emelt szintű vizsga. Emelt szintű tehát csak a társadalomismeret tárgy lehet. A konferencia résztvevői megállapították, hogy az
emelt vizsga írásbeli és szóbeli része megfelelő, azon változtatást nem javasoltak. Hasznosnak ítélték azonban azt, hogy készüljön olyan tényminimum jegyzék, amely tartalmazza az írásbeli jelenismeret részében
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elvárható és számon kérhető ismereteket. Ilyen lehet például kormányzati
döntések, kormányzati szereplők ismerete, aktuálpolitikai trendek, világgazdasági események értő elemzése.
Mivel a világ nagyon gyorsan változik körülöttünk, és a vizsgarész neve
jelenismeret, így szükséges a nagyon gyorsan avuló szóbeli tételsor valóságtartalmának az eddigieknél gyakoribb felülvizsgálata, mert a hat-nyolc
évvel ezelőtti adatsorok, táblázatok gyorsan veszítenek validitásukból.
Az „emberes” tárgyakkal kapcsolatban a konferencia részt vevőinek mégis
a legfontosabb megállapítása az volt, hogy tárgyak nevének és tartalmának javasolt összevonása után maradjon meg az önállóságuk, hiszen
jelenlétük fontos a magyar közoktatásban.
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