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fériáján máshol is - lényegében elitoktatás volt és maradt.
Olyan valami, amit a 19. században építettek ki, és amire
sok értelmiségi ma is vágyva tekint.
És épp itt van a bökkenője afelvételi vizsgák megtartásának
vagy eltörlésének, teszem hozzá .én. Korszerű gondolat
egyetlen jól szervezett minősítő vizsgával elintézni a középiskolából kilépést és a belépést a felsőoktatásb.a. Ezazonban
csak akkor fog úgy működni, ahogy tervezői kidolgozzák;
ha mindkét rendszer egyformán· szelektív· marad - vagy
mindkét rendszer egyformán nyitottá válik. Amíg az egyik
ilyen és a másik olyan, addig föltétlenül kellenek azsilipek.
Ha nem központi vizsgák, akkor helyi válogatások.
Napjainkban a középiskola még mindig dinamikus an bő
vül; és hosszú távon valószínűleg bővülniisfog,. bár rövid
távú megtorpanások nagyon is lehetségesek. Az iskolarendszerű felsőoktatatás azonban határozott·an őrzi elit jellegét.
Felvételi vizsgákat alkalmaz és mindaddigJogis alkalmazni, ameddig a jelentkezőkköit válogaciiilllódjavan; A
jelenlegi megoldás - érettségi és fölyételi- jóLilleszkedik
ebbe a logikába. Kétszer szűrimegajelentkezőket, de a
szűrés ódiumát csak egyszer hárítja a felsőoktatásra. Ahögy
pestiesen mondják, ha nem volna,kikénetalálni.

**
Nagy Péter Tibor tanulmánya, amelyrebevezeteskénr.hivatkoztam, egy elejtett szálat· vesz· föl abban a vitában,
amelyet ma érettségiről ésfölvételirő!J()lytatunk. A szálat
először 1989-ben vettük föl; amikor a viisgakérdését egyszerre néztük pedagógiailag ésszociológiailag;.Mostanra a
pedagógiai megközelítés vette .át a vezető Szerepet. S ez így
is van rendjén, ameddig a szakértők a vizsga módozatain
dolgoznak. Ha azonban a pedagógiailag kívánatos módozatok elkészülnek, kénytelenek vagyunk ismét társadalmipolitikai összefüggéseibe helyeznünk Őket fgy nyernek értelmet, így tölthetik be a nekik szánt Junkciót.
(Az Akadémiai Kiadó Közoktatdsi kutatdsok c.· soroZLttdból:
Viddkovich Tibor: Diagnosztikus pedagrJgiai értékelés, 1990;
Mdtrai Zsuzsa szerk.: Tantert! és vizsga külfoldön, .1991.
Az Educatio Kiadó Tdrsadalom. és oktatds c. sorozatdból:
Sdska Géza, Viddkovich Tibor szerk.: Tanterv vafJ' vizsga?
1990; Lukdcs Péter: Színvonalésszelekció,1991; Laddnyi
Jdnos: Rétegeződés és szelekciÓa felslJoktatdsban, 1994.)

Kozma Tamds

VIZSGÁK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN
Az 1990-ben megjelent könyv egy összehasonlító nemzetközi oktatásügyi sorozat (Comparative and International
Educational Series) könyvsorozat része. Célja oktatásügyi
témák interdiszciplináris és nemzetközi keretben való bemutatása, összehasonlítása az oktatásterületein, az óvodá-

573

tól a posztszekunder oktatásig, a politikától a gyakorlati
megvalósulások bemutatásáig. A jelenlegi kötet anyagát az
Összehasonlító OktatásügyiTársaságok1989-ben Montrealban Összehasonlító .nemzetközUutatdsok a .vizsgarendszerrőlcímmel rendezett kongresszusa adta.
A kötet anyaga .a sorozat küldetésekéntmegjelölt céljait
tükrözi: a tanulmányok ai adotttémát-:avizsgarendszert
- nemzetközi keretben, . párhuzari:los leírások .ésösszeha~
sonlítások. révén mutatják be. A tanulmányok színvonala
bár nem egyenletes, együttesen igen érzékletes képet adnak
a vizsgarendszerek különböző és hasonló működéséről. A
témaválasztást a szerkesitőka bevezetőben a vizsgák szerepének jelentőségével, s ennek átalakulásával indokolják. A
vizsgák az oktatási rendszerekJegtöbbjében meghatározó
szerepet töltenek be, ez a szerepkör.azonbana középfokú
oktatás· eltömegesedésével jelernős mértékben átalakult,
megváltoztatvaaz egyes vizsgák saj átos vonásait is. Avizsga
ugyanakkor szánclékosoktatási reformtörekvések célpontja
ill. hordozója is lehet, közvetlenül vagyáttételesen járulva
hozzá több, szándékolt változásmegvalósulásához (pL az
iskola, az oktatásniinőségél1ekjavítása, az oktatók ésa
tanulók motivál ts ágának erősítése, azúj iskolai módszerek,
oktatási reformok. elterjesztése stb). Ak<itetben szereplő
tanulmányok avizsgákjelentőségét, alakulását .egyes országok esetében önállóan is, s az egyes vizsgarendszereket egymással összevetve is tárgyalják, a;változásokat a 80-as éVek
végéig követve. Azdső rész. atárgybankotábban született
összehasonlító munkákat mutatja he, s esettanulmányokat
közöl avizsgarendszer jelenlegi helyzetéről avilág különböző sarkaiból. Kénávol-keleti ország, Japán és Kína vizsgarendszerének helyzetét .mutatja be egy-egy tanulmány, .az
európai· példákat ebbena részben Anglia és Svédország
képviseli, a harmadikvilágból elsősorban afrikai tapasztala"
tokról· esik szó. A kötetutolsó része összehasonlító tanulmányokat tartalmaz, phaz angolszász és amediteuánországok vizsgarendszereinek különböző alakulásáról, ezek
változásairól, fontosabb közös Vagy eltérő vonásairól.
Az első részben szereplő esettanulmányok alapján ítélve az
egyes országok jelenlegi. vizsgarendszerei, .. ilL .ezek
előtörténete, változási tendenciái. jelentős különbségeket
mutatnak. Atárgyalt orsZágok közül néhányat kiemelve a
vizsgarendszer működése terén szélsőségesen •különböző
gyakorlatok rajzolódnak ki. Hosszú ideje váltqzatlan, nagy
jelentősége van a vizsgáknak] apánbaní· ahol az egyetemre
(különösen a rangosabb államiegyetemekre)való bejutás a
jelöltek részéről kemény küzdelrnet kíván,·s ahol eversengésre különálló oktatási iparág is épült, az előkészítő magániskolák Quku) egész hálózatát alakítva ki. Hogya vizsgák túlzott jelentőségének és kreativitást nem igénylő jellegének megváltoztatására irányuló törekvések a 80-as években nem sok eredménnyel jártak, az elemzők szerint egyszerre tudható be a hierarchikus japán társadalom státuszigényének, az egyetemek közti nagy különbségekn~k, az
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egyetemi politikának és a hagyományos érdekeknek. Ezek
együttesen a változtatás ellenében hatnak, s a "vizsgapokol"
fennmaradását valószínűsítik.
Nagyobbak a változások az egyes európai országok gyakorlatában, ahol a vizsgák (elsősorban az érettségi vizsgák)
rangját; s gyakori szimbolikus jellegét erősen kikezdte a
középfokú· oktatás eltömegesedése. Franciaországban az
egységes baccalauréat vizsga időközben diverziHkálódott,
elősegí~e a francia középiskolai kurrikulum kiterjedését és
aláásva az akadémikus középiskolatípus, a lycée privilegizált
helyzetét .Annál nagyobb a vizsga jelentősége a felsőokta
tási rendszerben a hallgatók 10%-át befogadó, zártságukat
és elitjellegüket máigmegőrzőgrandes éco/es-okba bekerülés esetében. Németországban az akadémikus jellegű középiskolát (Gymnasium) elvégzők 13 évi tanulás után
érettségi (Abitur) birtokában szinte bármely felsőoktatási
intézménybe felvételrnyerhettek. Az érettségizettekszámának nÖvekedésévelazonban .a felsőoktatási intézmények
korlátozásokat vezettek be, a gimnázium differenciálódott,
az érettségifelsőoktatásba való automatikus belépést biztosító jellege is megszűnt, ma egyre többen választják a továbbtanulás helyett az érettségi utáni szakképzési lehetősé
geket.A legnagyobb változásokat megérő ország a vizsgarendszer terén Kína, ahol az 50-es években az országosan
egységes felvételi vizsga letétele révén még igen könnyű volt
a felsőoktatásba jutás, a 60-as évekre azonban jócskán megnehezült.· A kulturális forradalom idején, 1970 és 1976
közt a felvételi vizsgát eltörölték, visszaállítását követően
igen éles yerseny- indult meg i felsőoktatási intézmények
férőhelyeiért. Afelsőoktatás iránti igények ma messze meghaladják az intézmények és a kormány anyagi lehetőségeit,
az Államtanács az expanziót a posztszekunder oktatási formák feléigy~kszik terelni. Ma a felvételiáltalállos követelményei: L négy fő elv tiszteletben tartása, jogtisztelet, a
szocialista modernizáció szolgálata szorgalmas tanulmányok révén, 2. középiskolai végbizonyítvány, 3.. megfelelő
egészségi állapot, 4. házasság előtti családi állapot és 25 év
alatti életkor.
A harmadik világ országai keretében tárgyalt afrikai országokban a vizsgarendszer változásai nem függnek az ország
hagyományaitól, társadalmi,. politikai berendezkedésétől.
Ezen orszigoknak nemcsak gazdasága, de oktatási rendszere is a nyugati országok függvényében alakult. Afrikában
nyugati mintára épült ki az oktatási rendszer, ezen belül a
vizsgarendSzer is. Sajátos, helyi oktatási kérdést csak avizs~
gák nyelve vet fel. Az utóbbikétévtized változásai a vizsgarendszerben a technikai fejlődés következtében az objektívebb, formalizált tesztek fokozottabb alkalmazása felé mutarnak. A világbanki szakértők a vizsgarendszer átalakulásától a leendő munkaerő versenyképességének, rugalmasságának és adaptivitásának növekedését is várják.
A kQtet utolsó részében tárgyalt nemzetközi összehasonlítások első tanulmánya egy computer reklám-idézettel in-

dít: "Minél inkább versengünk, annál kevésbé harcolunk".
A versengés, minta 90-es évek egyik kulcsszava, egyben az
oktatási rendszerekben, a vizsgarendszerekben az utóbbi
években végbenient változásoknak is egyik közös motívuma a nagyon különbözőképpen működő és alakuló európai
vizsgatendszerekben. Az egyik legizgalmasabb tanlllmány
szerint az angolszász·és a mediterrán országok· gyakorlatát
elemzi.
Akét térség vizsgált országai (Anglia, USA, Németország,
és Franciaország, Olaszország, valamint Spanyolország) jellegzetes eltéréseket éstöbb közös vonást mutatnak . Míg az
angolszász országokban a vizsgák hagyományosan a helyi
vagy területi szervek ellenőrzése alatt működnek, amediterrán országókban: központilag ellenőrzöttek. A jelenlegi,
a 70-es évekig visszavezethetőváltozások a két térségben
éppen egymásnak ellentétes irányban haladnak. Az 'angolszász országokban az országos testületek, intézmények felállítása (SEAC, NCCAngliában, ScholesticAptitude Test,
ill. American College Test az USA-ban) a vizsgarendszer
központi ellenőrzésének megvalósítását jelenti, a mediterrán országokban ezzel szemben a területi hatóságokkaptak
újonnan a ,korábbi állapothoz képest jelentős hatalmat a
középfokú oktatásban. Ezekben az országokban az utóbbi
időszak változásai következtében a tantervek és· vizsgák
nemzeti integrációs szerepe meggyengült, a nemzeti nyelv
és kultúra korábbi hangsúlyos, kizárólagos szerepe a klasszikus műveltséget bizonyító tárgyákkal (latin, görögilyelvek)
együtt háttérbe szorult; . teret engedve egyfelől az idegen
nyelveknek (elsősorban az angolnak), másfelől egyesterületeken a kisebbségi nyelveknek (pl. Olaszország egyes részein a szlovén,anémet, a francia is középiskolai vIzsgatárgylehet, hasonlóan Franciaország egyes részein a breton,
a korzikai és az arab).
A vizsgát - elsősorban az érettségi - társadalmi és oktatási
szerepétilletőenazangolszász országokban az leértékelődés
jellemzi, ez kevésbé alakult ilyen egyértelműen a mediterrán országokban (az olasz érettségi ma is jogosít afelsőok
tatásba lépésre). Ahagyományos különbségek ellenére a két
térség országainak közös vonásai is vannak a vizsgarendszer
tekintetében. Aszóbeli vizsgákkal ellentétben például mindenütt inkább az írásbeli vizsgaformák kerülnek előtérbe,
az egyfunkciós vizsgaformákkal szemben a többfunkciós
vizsgák vannak terjedőben (a vizsgák egyszerre jelentenek
tantervi kontrollt, új tantárgyak legitimálását, s szerepük
van a helyi értékelésekben, azdszámoltathatóságban, stb.).
A vizsgák hatásában hasonlóság, hogy a tanulók értékelése
és szelektálása, s a tanárok eligazítása helyett egyre inkább
a tanárok és iskolák szelektálása és a tanulók eligazítása
jellemző. A vizsgák tartalmát tekintve az enciklopédikus
jelleggel szemben inkább a specializálódás, az akadémiai
jelleggel szemben a szakmai bb, technológiai szempontok,
a nemzetÍvel szemben a kozmopolita értékek érvényesülnek. A közös vonásoknak úgy t{inik, közös eredőik is Van-
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nak - a tömegesség és a computeHeklám kulcsszavának, a
versengés élénkítésére irányuló törekvés.
(Examination: Comparative and International studieS.Ed.
by MaxA. Eckstein and H. J Noah. Oxford, PergamonPress,
1990.)

Imre Anna

MERRE TART AL OKTATAsÉRTÉKELÉS?
A pedagógiai mérés és értékelés terén túl vagyunk egy olyan
korszakon, amikor is a szakmai vita főkéntapszichonietria
technikai kérdéseire, és arra korlátozódott, hogy a tariulási
teljesítményeket hogyan lehetne még pontosabbanmérni.
Másrészt, néhány "világméretű" nemzetközifelmérés is lezajlott, sok ország részvételével, amelyeknekpozitív és negatív metodikai és filozófiai tapasztalatai egyarán,tösszegzésre várnak. Szakmai berkekben egyre sürgetőbbek aiok a
kérdések is, hogy miként lehet komplexebb készségeket és
képességeket mérni, és hogyan lehet megbízhatóbb:ítenni,
hogy a mérés a tényleges viselkedést és. ne a mérésáltal
erősen befolyásolt viselkedést tárja fel.
A mérések általános céljai ban, és eszközként felhasinálásában is jelentős változás érzékelhetó.Az·oktatásértékelés
nagyobb jelentőséget kap szinte világszerte. mindenütt,
mert az egyes kormányok növekvő mértékbenkez~ték alkalmazni az értékelést az oktatásra kifejtett hatás eszközeként. Ma már úgy vélik, hogy az értékeléssel kapcsolatos
"j elzőpóznák" - legyenek akár' az egyéni. életlehetőségek
mutatói, vagy az intézményes minőség ért~kelésének mutatói - sajátosan hatékony eszközként, áttételesen fejtik ki
hatásukat az oktatási rendszerre. Az értékelés, mint eszköz
a legáltalánosabb szinten, az ország standatdjainak,illetve
a más országokhoz viszonyított standardoknaka kimutatásával nyújthat biztosítékot az oktatási rendszer minőségé
ről, hatékonyságáról.
E tényezők együttese bátorította az értékelési politika elemzése területén megjelenő alapirodalom felgyorsulását. Ennek az irodalomnak egyik reprezentánsa iRoutledge (London) kiadásában 1990-ben megjelent tanulmánykötet; Az
oktatási értékelés változdsai címmeL Atanulmánykötet fejezetei eredetileg a Brit Nemzetköziés Összehasonlító Oktatási Társaság 23. konferenciájának előadásaiként hangzottak el 1988. szeptemberében, Bristolba:n. A konferencia
témájának választásával (mely azonos a kbnferericiakötet
címével) az értékelési politika 80~as évek végén felvetődött
kérdései iránti érdeklődés gyors növekedésére reflektáltak.
A kötet három jól elkülöníthet6 részbe sorolja az előadások
közül kiválasztott 15 tanulmányt. Az l részben (Azoktatdsban alkalmazott értékelések tdvlatainakosszehasolllítdsa)
olyan tanulmányokat fogtak egybe a szerkesztők,amelyek
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koncepcionális kereteket nyújtanak azoknak az értékeléssel
kapcsolatos .nemzetközi kérdéseknek, amelyeket a kötet
egésze felvet;' Az értékeléssel kapcsolatos elvi és gyakorlati
fejlődési irányokat· ai értékelés területeinek ésszerepének
elméletijellegű elemzési kontextusába helyezték A nemzetközi perspektívák bemutatásával feltárj ák az értékeléssel
kapcsolatósJegígéretesebb és legaggasztóbb.jelenlegi fejló~
déseket. Az itt felvetett kérdések némelyikétsokkal részle~
tesebben fejti ki a kötet Il része' (Azorszdgosvizrgdk öss:iehasonlít6tdvl/.l.tai). E II. rész explicitebb formában írja le az
országosvizsgákszerepének változásait (példátll az angliai
és walesivizsgarendszer akkori friss változásának első tapasztalatait). A kötet IJI· része (A kompetencidkkivdl/.l.sztdsa,
bizonyítdsa és akkreditdci6ja)' elsősorban a fejlődÓországok
gyakorlatát elemzi. Az új ésamegmerevedettnekmondható régi ellelltéteközött lévőfeszültségekre világít rá.' A
fejlődq, országok ·vizsgáibanaszelekci6túlhangsúlyozoit
kényszere;ülszembenazzal,.amitafejlett,főképpe~·európ'ai

országokbanegyte inkább tapasztalunk,nevezetesen azzal,
hogy a relatívkompetencidk viz~g;Uatahelyett·az abszolút
kompetencidk· felmérése' kezd hangsúlyosabbá válni.
Ezeknek acikkeknekaz egybegyűj tése időszerűtanulmátlyt
bocsát rendelkezésünkre. Az. az általános perspektíva, alIleIyet a könyv bemutat; kiemeliazokat~közös dolgokat,
amelyekkel a tanárok, a tanulók,az oktatásidöntésnozók,
a politikusok világszerteszembetaIálják magukat, amikor
az egyellsúlytkeresik az egyetemesség és a l1emzeti fejlődés,
valamint az oktatásiköteleiettségek és avéges állami foúások között.
.
A tanulmányok közül néhányat kiCsit részletesebben is érdemesbemutatni, aknialitásuk, egyetemes mondanivalójuk, vagy éppenkülönlegességük miatt.
Angela Little Az értékelés szerepénekfelülvizsgdlata nemzetközi kimtextusban cÍmű munkája szellemes' ,;tesztkérdéseket" feltéve inspirálja az olvasót.arra, hógy gondolja át az
oktatási értékeléssel kapcsolatostörténelmidátulTIokat. A
brit érettségi vizsga megváltoztatásának menetét és szükségességét· elemezve . lépésről .lépésre bővítve mutatja .be a
szerző; hogy az értékelés szerepével kapcsolatosgondolkodásban az elemzésnek hét szintjédehet megkülönböztetni.
(1. a tanuló, 2. a tanuló és a család, 3.a tanuló ésa tanár,
4. társadalmi,. politikai és gazdasági csoport, 5. egy ország
társadalma, 6. regionális társadalom és 7.' nemzetközi társadalomszinfjei). Megmutatja, hogy ezeken a szinteken az
értékelés mit. segítel6 'és mit korlátoz.
Az összehasonlítóés· nemzetközi értékelő tanulmányokra
nézveötfélekövetkezl1léhyt váZol fel. Először:' ,;Amennyiben az összehasonlítással többet szeretriénk, mint érdekes
információkat nyerlliarról, hogy mi történik más országokban, a többszintű.kontextust kell hatigsúlyozni,és el
kell kerülni a kísértést, hogy túl gyorsan elhagyjuk az értékelésbizoriyosaspektusait ai országok ösSzehasonlításának
felgyorsitása érdekében. A második hozam annak felisme-

