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A pedagógiai értékelés oktatási rendszerben betöltött szerepét és visszacsatoló mechanizmu-
sait a kibernetika segítségével megalkotott rendszerszemlélető tanítás-tanulás modellek pon-
tosan meghatározzák (Nagy, 1979; Báthory, 1985). A pedagógiai törekvéseknek megfelelı 
innovációk és reformok minden esetben visszavezethetık a visszacsatolás jelentıségének fel-
ismerésére. Ezekben az innovációs folyamatokban fontos szerepe van a közoktatásban megfe-
lelıen mőködtetett vizsgáknak, amelyek az iskolarendszer kontrollját is jelenthetik és a tanítá-
si-tanulási folyamatra erıs hatásuk lehet. Ezt felismerve régi reformstratégia az oktatásban 
lezajló változások elindításához a mérés és értékelés megváltoztatása (Noble és Smith, 1994). 
E változást elıidézı reformok mellett lényeges szerepe van a vizsgán elért eredmények vizs-
gálatából és a tanítási-tanulási folyamatban résztvevık tapasztalatainak feltárásából kiinduló 
visszacsatolásoknak, melyek hozzájárulnak a vizsga továbbfejlesztéséhez. 

A vizsgaeredményekkel számszerősíthetı a tanulók tudása, amelyek befolyásolhatják a 
tanulók továbbhaladását, iskolafokozat-váltását. A vizsgaeredmények optimalizálhatják az 
oktatási folyamatot, és alapot szolgáltatnak a kitőzött célok megvalósulásának értékeléséhez. 
Mindezek mellett a pedagógiai munkában érdekelt személyek tapasztalatainak felmérésébıl 
és értelmezésébıl értékes visszajelzést adhatunk a vizsgafejlesztés számára. Ezekkel az in-
formációkkal a vizsgafejlesztık megismerhetik, milyen a vizsga hatása a tanítási-tanulási fo-
lyamatra, és ez összhangban van-e az eredeti szándékaikkal. 

A vizsgák befolyásolják az osztálytermi folyamatokat, tartalmi és módszertani moderni-
zációt indíthatnak el. Ennek oka, hogy a vizsgára való felkészülés központi jelentıségővé 
válik a tanárok gondolkodásában, napi munkájában, meghatározza a diákok felkészülési fo-
lyamatát, befolyásolja eredményességüket. Ez a több évtizede ismert visszacsatolási mecha-
nizmus és az ezzel kapcsolatos kérdések gyakran merülnek fel újra új mérési-értékelési rend-
szerek, érettségi, felvételi vizsgák bevezetésével vagy módosításával. Így részletesen kell is-
merni a vizsga alapján elinduló hatások folyamatát, mőködését és befolyásoló tényezıit, és 
ezek alapján modellezni a jelenséget. 

A KUTATÁS EL İZMÉNYEI ÉS CÉLKIT ŐZÉSEI 

Mindezen kérdések vizsgálata hazánkban a 2005-ben bevezetett kétszintő érettségi vizsga 
esetében is relevánsak (a vizsga jellemzıirıl lásd: Horváth és Lukács, 2006). E vizsgáról fel-
tételezik, hogy erıs hatást gyakorol a közoktatásra és a tanítási-tanulási folyamatban tartalmi 
és módszertani modernizációt indít el (Kósa és Simon, 2006). Ugyanakkor kevés információ-
val rendelkezünk az érettségi tényleges hatásáról, és kevéssé tisztázott a két vizsgaszint egy-
máshoz való viszonya, szükséges a tartalmi standardok továbbfejlesztése, a vizsgaszintek ösz-
szekapcsolása nemzetközi mérési rendszerek teljesítményszintjeivel (Csapó, 2008). Az ered-
mények monitorozása, a vizsgafunkciók mőködésének ellenırzése, és az ezek alapján történı 
vizsgafejlesztés a jelenlegi gyakorlatra kevéssé jellemzı. Fontos vizsgálandó kérdés, hogyan 
kell ezt a vizsgát úgy továbbfejleszteni, hogy kimutatható hatása a fejlesztık szándékával 
összhangban legyen.  

Az értekezésben az érettségi kötelezı vizsgatárgyai közül az idegen nyelvi érettségi pél-
dáján keresztül mutatjuk be a mérés-értékelés vizsgafejlesztésben betöltött szerepét, a vizsga 
közoktatásra gyakorolt hatását a tanárok nézetei alapján. A nyelvi érettségi vizsgák mőködé-
sének és hatásának vizsgálatát négy körülmény teszi indokolttá. Egyrészt az idegen nyelvek 
tudása iránti igény hazánkban az 1990-es években jelentısen megnövekedett, majd az Európai 
Uniós tagságunkkal a használható nyelvtudás presztízse tovább nıtt. Másrészt a nyelvi érett-
ségik fejlesztési munkálatainak eredményeként (lásd Alderson, Nagy és Öveges, 2000; Ein-
horn, 2004) a vizsga igazodik a Közös Európai Referenciakeret (KER, 2002) nyelvtudás-
modelljéhez és szintjeihez. Harmadrészt a vizsga elhelyezhetı az idegennyelv-tudást mérı 
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vizsgák rendszerében, mivel az emelt szintő vizsgán elért eredmény alapján nyelvvizsga-
bizonyítvány is szerezhetı. Negyedrészt az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gya-
korlata mind a nemzetközi, mind a hazai viszonylatban jelentıs változásokat mutat. Ide sorol-
ható a kompetencia-értékelési rendszerek elıtérbe kerülése és a kommunikatív tesztelés alap-
elveinek követése, amelyek a 2000-es évektıl elinduló nagymintás nyelvtudást mérı kutatá-
sokban és az idegen nyelvi érettségi vizsgán is megvalósulnak.  

A magyar közoktatási rendszerben végzett idegen nyelvi felmérések és az érettségi vizsga 
a nyelvi tudásszint-mérés nemzetközi vizsgálatának tendenciáihoz három szempontból illesz-
kedik. Egyrészt a kommunikatív tesztelés alapelveinek alkalmazásával kapcsolódik a nyelv-
tudás mérésének és értékelésének aktuális kérdéseihez. Másrészt az európai nyelvtudásmérési 
projektekben gyakran vizsgált terület a nyelvtudást mérı vizsgák szintjeinek validálása a Re-
ferenciakeret szintrendszeréhez és ezek alapján nyelvi feladatbank létrehozása. Harmadrészt a 
kommunikatív tesztelés nyelvoktatásra gyakorolt hatását, a teszthatás folyamatának modelle-
zését számos vizsgálatban elemzik. A nemzetközi szakirodalom feltárása számos, a hazai kon-
textusban empirikusan vizsgálandó kérdéseket határoz meg. Ugyanakkor ezeket az elmúlt 
évtizedben a hazai szakirodalomban nem, vagy nem eléggé hangsúlyozzák és vizsgálják.  

Az értekezés célja, hogy feltárja a nyelvi mérés-értékelés nemzetközi tendenciáit és be-
mutassa hazai jellemzıit, amely lehetıvé teszi e két terület legfontosabb tanulságainak szinte-
tizálását egy elméleti modellben. A nyelvi mérés-értékelés mechanizmusainak modellezésével 
célunk az érettségi komplex és többszempontú elemzése, a modell empirikus validálása. 
Mindezek alapján fogalmazzuk meg következtetéseinket az érettségi továbbfejlesztésére, a 
további kutatási feladatokra és a vizsgára felkészítı gyakorlatra vonatkozóan. 

A KUTATÁS KÉRDÉSEI ÉS MÓDSZEREI 

I. A szakirodalmi elemzés és szintézis eszközével célunk a nyelvi mérés-értékelés nem-
zetközi tendenciáinak feltárása. Ennek keretében azt vizsgáltuk,  

(1) miként integrálódik a kommunikatív tesztelés a tesztelmélet egészébe, és hogyan jelen-
nek meg a kompetenciaértékelés minıségi mutatói a kommunikatív kompetencia méré-
se és értékelése során; 

(2) milyen tesztelési módszereket alkalmaznak a kommunikatív tesztelés gyakorlatában.  
A kommunikatív tesztelés nyelvoktatásra gyakorolt hatásával kapcsolatban szakirodalmi 
elemzéssel feltártuk, 

(3) hogyan értelmezhetı és jellemezhetı a teszthatás folyamata; 
(4) melyek a teszthatás folyamatát befolyásoló tényezık. 

A kétszintő idegen nyelvi érettségi vizsgakövetelményeinek alapján azt elemeztük,  
(5) hogyan illeszkedik a vizsga a meghatározott nyelvtudás-modellhez és a kommunikatív 

tesztelés minıségi mutatóihoz;  
(6) milyen hipotézisek fogalmazhatók meg a nemzetközi vizsgálatok tanulságai alapján a 

vizsga hatására vonatkozóan. 
A nemzetközi tendenciák feltárása és a hazai jellemzık szintetizálása alapján azt vizsgáltuk, 

(7) hogyan modellezhetık a nyelvi mérés és értékelés mechanizmusai. 
A nemzetközi szakirodalom alapján vizsgáltuk az egyes visszahatás-modellek fejlıdését, 

a teszthatást meghatározó tényezıket, majd ezek alapján hoztuk létre a szintetizáló modellt, 
melyet a nyelvi érettségi példáján értelmeztünk. A modell empirikus validálásának céljából 
választottuk ki és indokoltuk az elemzendı célterületeket. Empirikus kutatásainkban a vizsga-
eredmények alapján vizsgáltuk az érettségi jelenlegi mőködését, belsı és külsı validitását, az 
íráskészség mérési-értékelési eljárásainak minıségét. A vizsga tanítási-tanulási folyamatra 
gyakorolt hatását a tanárok visszajelzései alapján elemeztük.  



 4 

II. A jelenlegi idegen nyelvi érettségi vizsgákon elért teljesítmények alapján a vizsgafej-
lesztésre és az igények és célokra való visszacsatolás érdekében azt vizsgáltuk,  

(8) hogyan változnak az idegen nyelvi érettségin elért teljesítmények az egyes vizsgaré-
szekben; 

(9) milyen különbségek találhatók az érettségizık nyelvi készségeinek fejlettségében isko-
latípusok, képzési típusok és nemek szerint az angol és a német nyelvi érettségin elért 
teljesítmények összehasonlítása alapján. 

E kutatási kérdések megválaszolásához az Oktatási Hivatal (OH) szabadon elérhetı adatbázi-
sait használtuk. Az adatelemzés elsı fázisában a teljesítményeket vizsgáltuk, majd a nyelvi 
készségek fejlettségében megjelenı különbségek feltárását végeztük el, és ezek teljesítményre 
gyakorolt hatását vizsgáltuk mindkét nyelvnél.  

III. A receptív készségeket mérı vizsgarészeknek a tanulók nyelvtudás-szintjéhez és a 
KER-hez (2002) való illeszkedésének vizsgálatát elsısorban a vizsgafejlesztési folyamatra 
irányuló visszacsatolás miatt a vizsgaminıség javítása érdekében tartottuk indokoltnak. Vizs-
gálatunkban feltártuk,  

(10)  mennyire fedi le az érettségi vizsgafeladatok empirikus nehézsége a vizsgázók képes-
ségtartományát;  

(11)  hogyan építhetı ki egy, a Referenciakeret szintrendszerére épülı nyelvi feladatbank.  
Az elemzés elsı fázisában a 2006. évi középszintő német érettségi olvasott és hallott szöveg 
értése és a nyelvhelyesség vizsgarészek itemszintő adatait vizsgáltuk a Rasch-modellel 
(Rasch, 1960). A három feladatlapot közös skálára kalibráltuk és a feladatok nehézségi  
indexét vizsgáltuk, amelyet három dimenzióban a minta- és itemtérképen ábrázoltunk. A má-
sodik fázisban a 2005. és 2006. évi közép- és emelt szintő feladatlapok minta- és itemtérképét 
vizsgáltuk egyenként, és európai projektek eredményeit is tanulmányoztuk (például CITO, 
2008).  

IV. Az íráskészség vizsgarész mérési-értékelési eljárásainak vizsgálatával célunk olyan 
minıségi mutatók és paraméterek definiálása, amelyek mentén a különbözı évekbıl származó 
eredmények összehasonlíthatók és változásai nyomon követhetık. E cél elérése érdekében azt 
vizsgáltuk,  

(12)  milyen paraméterekkel jellemezhetık az értékelési szempontok és skálapontok;  
(13)  mennyire jól mőködnek az egyes értékelési szempontok analitikus skálái. 

E kutatási kérdések megválaszolására a 2006. évi emelt szintő német érettségi adatbázisát 
használtuk. Elıször az adatokat közös skálára kalibráltuk a parciális kredit modellel (Masters, 
1982) és az értékelési szempontok nehézségét vizsgáltuk, amelyet a vizsgázók íráskészség-
szintjével kapcsoltunk össze. Ezt követıen a skálák mőködését elemeztük a karakterisztikus 
görbéik segítségével az értékelık megítéléseinek vizsgálata céljából. A feltárt paraméterek 
használhatóságát a középszintő német érettségi alapján is elemeztük. 

V. Az angolt és a németet tanító nyelvtanárok visszajelzései alapján célunk feltárni, hogy 
a vizsgával közvetlenül kapcsolatban álló tanárok hogyan látják belülrıl a vizsga mőködését 
és a tanítási-tanulási folyamatban az érettségi hatását. A kutatási kérdések a következık: 

(14)  Milyen nézetekkel és attitődökkel rendelkeznek a nyelvtanárok a vizsgával kapcsolat-
ban és ezek milyen vizsgával kapcsolatos tapasztalatokkal vannak összefüggésben? 

(15)  Milyen tényezık határozzák meg a tanárok nyelvoktatási gyakorlatát és ebben milyen 
szerepe van a vizsgakövetelményeknek és a vizsgafeladatoknak? 

(16)  Meghatározzák-e a nyelvoktatás tartalmát, módszereit, mérési-értékelési gyakorlatát a 
tanárok vizsgával kapcsolatos nézetei és attitődjei? 

(17)  Mennyiben segíti elı az idegen nyelvi érettségi a kommunikatív tesztelés mérési és 
értékelési eljárásainak elterjedését a tanítási-tanulási folyamatban? 

A kutatási kérdések megválaszolására kérdıíves felmérést végeztük, amelyben 149 nyelvtanár 
vett részt. A minta reprezentatív a tanított idegen nyelv és az iskolatípus szerint. A kérdıív 



 5 

szerkezetét, a vizsgálandó tényezıket és a kérdéseket a nemzetközi szakirodalom alapján ké-
szítettünk (például Spratt, 2005; Cheng, 1998; Chen, 2002). A kérdıív reliabilitása (Cron-
bach-alfa=0,89) megfelelı, a validitását faktoranalízis elvégzésével ellenıriztük. Elıször a 
tanárok vizsgával kapcsolatos nézeteit és attitődjeit, majd az idegen nyelvi érettségi hatását 
vizsgáltuk a tanárok nézetei alapján. Ezt követıen feltártuk, hogy a nézetek és attitődök 
mennyiben határozzák meg a nyelvoktatás folyamatát és mérési-értékelési eljárásait. 

A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

A kommunikatív tesztelés az idegen nyelvi mérés és értékelés rendszerében 

(1) A kommunikatív tesztelés a pedagógiai értékelés sajátos jellegő önálló szakterülete, 
amely a klasszikus tesztelméletre építve határozza meg a kommunikatív tesztek minıségi mu-
tatóit, funkcióit és típusait (Bachman, 1990). A kommunikatív nyelvi kompetenciák jellegébıl 
adódóan azonban a tesztelmélet egészére vonatkozó mérésmetodikai fogalmakat, mérési és 
értékelési eljárásokat specifikus tartalmakkal tölti fel. Gazdagítja a klasszikus tesztelmélet 
jóságmutatóit, kiemeli a validitás fontosságát, és újabb típusait, aspektusait is meghatározza 
(Messick, 1996). Ezek közé tartozik a tesztfejlesztési folyamatra vonatkozó autentikusság, 
interaktivitás és hatékonyság (Bachman és Palmer, 1996), a teszt lebonyolítására és követ-
kezményeire vonatkozó igazságosság, összehasonlíthatóság, döntések reprodukálhatósága 
(Kunnan, 2004) és teszthatások (Alderson és Wall, 1993). E kritériumok összhangban vannak 
a kompetenciaértékelés minıségi mutatóival (Baartman és mtsai, 2006).  

(2) A kommunikatív tesztek típusai közül kiemelendık a kompetencia és performancia 
tesztek (McNamara, 2000), és az ezekkel szorosan összefüggı közvetett és közvetlen tesztek, 
amelyek egy-egy skála két végpontját jelenítik meg. A tesztfejlesztık feladata, hogy e teszttí-
pusok valamilyen egyensúlyát megtalálják (Alderson, Clapham és Wall, 1995). A nyelvtudást 
mérı vizsgák alkalmazzák ezeket a tesztelési módszereket, és ezt a folyamatot a KER (2002) 
is elısegíti, amely alapján fontos kérdés, hogy miként tudják a vizsgafejlesztık a tesztfelada-
tokat, értékelési eljárásokat a Referenciakeret szintjeihez igazítani. E folyamat eredményessé-
gének növelésében alkalmazhatók a valószínőségi tesztelméleti modellek. 

A kommunikatív tesztelés hatása a tanítási-tanulási folyamatra 

(3) A nyelvtudást mérı vizsgák hatásának fogalmi szintő megnevezése nem egységes, 
ugyanazt a jelenséget többféleképpen, más-más jelentéstartalommal definiálják a kutatók 
(Bailey, 1999). Ezek szintetizálása alapján a teszthatás komplex jelenség, mely közvetlen és 
közvetett hatást fejt ki a vizsgával kapcsolatban álló személyekre, a tanítási-tanulási folyamat-
ra, a tanulás tartalmára és minıségére (Alderson és Wall, 1993); tágabb értelemben véve a 
vizsgaeredmények alapján hozott döntésekkel a közoktatásra és a társadalomra (Hamp-Lyons, 
1997).  

(4) Az elméleti kutatások során készült modellek nem határozzák meg pontosan a folya-
mattényezı jellemzıinek leírását és kölcsönhatását a vizsgaeredményekkel (Wall, 2005). E 
modellekben a kutatók kiemelik az igényeknek és céloknak megfelelı vizsgafejlesztési fo-
lyamatot (Saif, 2006), a létrejövı vizsga presztízsének fontosságát a hatások elindulásában 
(Watanabe, 2004), a tanárok nézeteinek, feltételezéseinek, ismereteinek és attitődjeinek 
(Burrows, 2004) meghatározó szerepét. Az empirikus vizsgálatok eredményei (lásd például 
Cheng, Watanabe és Curtis, 2004) csak az adott kontextusban értelmezhetık és nehezen álta-
lánosíthatók, de megállapítható, hogy a vizsgának a tanítás tartalmára általában nagyobb hatá-
sa van, mint az oktatási módszerekre (Alderson, 2004), az osztálytermi értékelésre gyakorolt 
hatásokat azonban kevés kutatásban vizsgálták.  
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A kétszintő nyelvi érettségi a kommunikatív tesztelés rendszerében 

(5) A kétszintő nyelvi érettségi a KER (2002) alapján definiálja mérési modelljét a vizs-
gakövetelményekben, melynek illeszkedését vizsgáltuk a nyelvtudás-modellhez, valamint a 
vizsga jellemzıit hasonlítottuk össze a kommunikatív tesztelés kritériumaival, funkcióival és 
típusaival. Az érettségi törekszik az autentikusság, az interaktivitás, a hatékonyság és az igaz-
ságosság kritériumainak megvalósítására. Ugyanakkor a vizsgafunkciók keveredése, a vizs-
gaminıség ellenırzésének hiánya miatt kérdéses az összehasonlíthatóság, a döntések repro-
dukálhatóságának teljesülése. A vizsgán elsısorban szőkebb értelemben vett performancia 
teszteket használnak. 

(6) A kétszintő idegen nyelvi érettségi a kommunikatív nyelvhasználat mérésével igazo-
dik a nyelvtanulók igényeihez, magas presztízzsel rendelkezik, mert záróvizsgaként, felvételi 
vizsgaként és nyelvvizsgaként is mőködik. A teszthatásokat vizsgáló nemzetközi kutatások 
alapján e vizsga hatásmechanizmusainak elindulása szempontjából minden tényezı megjele-
nik, és ezért az érettségi meghatározhatja a tanárok vizsgával kapcsolatos nézeteit és attitődje-
it, amelyek befolyásolhatják a nyelvoktatás folyamatát és a tanárok mérési-értékelési eljárá-
sokkal kapcsolatos nézeteit. 

A teszthatás mőködését szintetizáló modell 

(7) A szakirodalmi feltárás eredményeként létrehozott és az empirikus vizsgálataink alap-
jául szolgáló modell magában foglalja egy nyelvtudást mérı vizsga tanítási-tanulási folyamat-
ra gyakorolt hatásának mechanizmusát. Eszerint a vizsga elıször az oktatási rendszerben 
résztvevık nézeteit és attitődjeit befolyásolja, amelyek aztán meghatározzák a tanítási folya-
matot, a tanulás tartalmát és minıségét. A modell továbbá kétféle típusú visszajelentési kört 
tartalmaz: az egyik a vizsgaeredményekbıl indul ki, és a vizsgafejlesztési folyamatra, a célok 
és az igények változásaira irányul. A másik körben különbözı felmérések segítségével a taní-
tási-tanulási folyamatban résztvevık vizsgával kapcsolatos nézeteirıl és attitődjeirıl szerez-
hetünk információkat. Ez utóbbi visszajelentési kör befolyásolja a vizsgafejlesztési folyamatot 
és elısegíti az eredmények megfelelı értelmezését. Az empirikus kutatásban a modellnek 
megfelelıen az idegen nyelvi érettségi vizsgákat a vizsgaeredmények és a nyelvtanárok visz-
szajelzései alapján vizsgáltuk. 

A vizsga jelenlegi mőködése 

(8) A vizsgaeredmények alapján megállapítható, hogy középszinten mindkét nyelvbıl ál-
talában az íráskészség és a nyelvhelyesség vizsgarészben alacsonyabbak a teljesítmények, míg 
a szövegértést mérı teszteken és a szóbeli vizsgán magasabbak. Mindkét nyelvre jellemzı, 
hogy az olvasott és a hallott szöveg értése feladatlapok átlagos megoldottsága ingadozik. Ez 
arra utal, hogy a feladatsorok teljesítettsége nem állandó, ezért a döntések reprodukálhatósága 
alacsony. Az emelt szintő vizsgán mindkét nyelvbıl magasak az átlagteljesítmények, a vizs-
gázók többsége a nyelvhelyesség vizsgarész kivételével a 80-100%-os teljesítménysávban 
van, így a vizsga nem tölti be megfelelıen a nyelvszakon a felvételi funkcióját.  

(9) Az iskolatípusok szerinti különbségek középszinten jelentısek, és minden évben fo-
lyamatosan emelkednek. A két nyelv esetében hasonló tendenciák figyelhetık meg: a gimná-
ziumban érettségizık szignifikánsan jobban teljesítenek a szakközépiskolában tanulóknál 
mindkét vizsgaszinten, a nappali tagozaton tanulók szignifikánsan magasabb teljesítményt 
mutatnak a felnıttoktatásban tanulóknál. A produktív készségeknél a lányok teljesítenek job-
ban a fiúknál, de a nemek közötti különbségek teljesítményre gyakorolt hatása a teljes vizsgán 
nem jelentıs. 
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A vizsga belsı és külsı validitása 

(10) A receptív készségeket mérı vizsgarészek feladat- és itemszintő vizsgálatai a 2006. 
évi középszintő német érettségin azt mutatták, hogy a feladatkészítık által megállapított ne-
hézségi sorrend többnyire megegyezett az empirikus nehézség növekedésével. A vizsgafel-
adatok itemnehézségi indexei nem fedik le teljesen a vizsgázók nyelvi készségszintjei által 
meghatározott intervallumot, de ez nem általánosítható az összes vizsgarészre. A nyelvhelyes-
ség feladatok itemei többnyire megfelelıen fedik le a vizsgázók képességszintjét. Az olvasott 
és a hallott szöveg értése feladatainál két, jól elkülöníthetı itemcsoportot találtunk, amelyek 
közül az egyik az átlagos képességszint alatt, a másik az e felett lévı vizsgázók nyelvtudását 
méri. Azonosítottunk egy magas képességszintet is, amit a feladatsorok nem mérnek.  

(11) Az egyes készségek minta- és itemtérképeinek önálló elemzése alapján szükséges a 
feladatsorok ekvivalenciáját vizsgálni, a két vizsgaszint egymáshoz és a KER-hez való viszo-
nyát horgony- és referenciaitemek segítségével egy újabb beméréssel elemezni és ezek alap-
ján egy IRT-alapú feladatbankot kialakítani. Az európai projektek eredményei felhasználha-
tók a referenciafeladatok kiválasztásában, az érettségi feladataihoz tartozó szövegek és itemek 
jellemezésében. A létrejövı feladatbank viszonyítási pontként funkcionálhat a további vizsga-
feladatok fejlesztésekor és hozzájárulhat ahhoz, hogy az idegen nyelvi érettségi szintjeinek a 
KER-hez való illeszkedését empirikusan igazoljuk. 

Az íráskészség mérési-értékelési eljárásainak minısége 

(12) A 2006. évi német érettségi íráskészség-vizsgálatának eredményei szerint az értéke-
lési szempontokat jellemezhetjük az átlagos nehézségi szintjük és modellilleszkedésük alap-
ján. A nem illeszkedı értékelési szempontok azt jelezhetik, hogy az íráskészség más dimenzi-
óit mérik (például a középszintő vizsga elsı feladata), vagy mőködésük eltérı (például a 
kommunikatív komponensek mindkét vizsgaszinten). A skálapontok mőködése akkor megfe-
lelı, ha küszöbértékei az íráskészség-szint növekedésével arányosan emelkednek. Ez a vizs-
gán megvalósult, de mindkét szinten a szövegalkotásnál és a szókincs, kifejezésmódnál arány-
talanul. A skálapontokhoz tartozó modellilleszkedés-paraméter magas értéke azt jelezheti, 
hogy különbözı képességszintő vizsgázóknál azonos pontszámot adnak az értékelık. Ezt 
emelt szinten elsısorban a nyelvtan, helyesírásnál a magasabb képességtartományban állapí-
tottuk meg. A minta-és itemtérkép alapján azonosítottunk egy magasabb íráskészség-szintet, 
amelyet az egyes skálapontok küszöbértékei nem fednek le.  

(13) Vizsgálatunkban kimutattuk, hogy az egyes értékelési skálák mőködése eltér szem-
pontonként. Az értékelésiskála-használatot karakterisztikus görbékkel jellemeztük, amelyek a 
skálák redundáns mőködését mutatták például a szövegalkotásnál, valamint arra utalnak, hogy 
a skála bizonyos pontszámait az értékelık nem használják például a tartalom szempontnál. 

A vizsga nyelvoktatási folyamatra gyakorolt hatása a tanárok visszajelzései alapján 

(14) Eredményeink szerint a nyelvi érettségit a tanárok elfogadhatónak és a korábbinál 
megbízhatóbbnak és érvényesebbnek tartják. A vizsgával kapcsolatos nézetek formálódásában 
meghatározók a tanárok vizsgáztatatási tapasztalatai.  

(15) A tanárok nézetei szerint a nyelvoktatási gyakorlatot jelentıs mértékben befolyásol-
ják a korábbi nyelvtanítási tapasztalatok és az érettségi vizsgakövetelményei. A vizsgadoku-
mentumokban lévı alapelvek megismerése hatással van arra, hogy a tanárok a mérıfeladataik 
elkészítésében fontosnak tartják a kommunikatív tesztelés kritériumait.  

(16) A teszthatást vizsgáló nemzetközi kutatások eredményeivel összhangban a tanárok 
szerint a vizsga a nyelvoktatás tartalmára nagyobb hatást fejt ki, mint a módszerekre.  



 8 

(17) Feltételeztük, hogy a vizsga értékelési alapelvei befolyásolják a tanárok mérési-
értékelési eljárásokkal kapcsolatos nézeteit. Ezt megerısítve vizsgálatunkban kimutattuk, 
hogy a tanárok vizsgával kapcsolatos nézetei és attitődjei az osztálytermi mérés-értékelés több 
aspektusára fejtik ki hatásukat. Felértékeli a tanárok számára a kommunikatív tesztelés krité-
riumainak fontosságát és a vizsgafeladatok funkció szerinti felhasználását.  

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

Végül az empirikus vizsgálataink eredményeibıl levonható következtetéseket fogalmaz-
zuk meg. Ezt követıen teszünk javaslatokat a további vizsgálandó területekre. 

A vizsga jelenlegi mőködésének elemzése középszinten jelentıs különbséget mutatott a 
vizsgázók nyelvi készségének fejlettségében iskolatípusok és képzési típusok szerint. Ez a 
különbség az évek múlásával növekszik. Emelt szinten a követelményszintek, a feladatsorok 
minısége és az érettségi felvételi vizsga funkciójának teljesülése jelent problémát. Ezek to-
vábbi vizsgafejlesztési igényeket és újabb fejlesztési célokat jelölhetnek ki. Szükséges az 
érettségizık teljesítményében megjelenı különbségek okainak feltárása, diagnosztizálása, a 
mérési-értékelési eljárások minıségének ellenırzése, felülvizsgálata. Erre azonban az OH 
adatbázisai nem alkalmasak, így szükségesek a feladat- és itemszintő elemzések. 

A vizsga belsı és külsı validitásának vizsgálatában a valószínőségi tesztelmélet modelljét 
alkalmaztuk, így az eredményeink módszertanilag általánosíthatók. A követelményszintek 
empirikus bemérése más vizsgatárgyban is lényeges kutatási feladat. A mérés színvonalának 
és a döntések reprodukálhatóságának növelése céljából fontos lenne például a matematikai, 
természettudományi és az olvasás-szövegértési feladatsorok nehézségének összekapcsolása 
nemzetközi mérések (például a PISA-vizsgálatok) kompetenciaszintjeivel, a vizsgaszintek 
közötti tartalmi és mennyiségbeli különbségek meghatározása és feladatbank kiépítése. 

Az íráskészség vizsgarész elemzésével az értékelési szempontok és skálák empirikus 
validálásának folyamatára mutattunk példát. E vizsgarész alapján feltárt paraméterek segítsé-
gével a vizsgaeredmények összehasonlíthatók és változásai nyomon követhetık. Ezek az 
elemzések az idegen nyelvi érettségin az alacsony megbízhatósággal rendelkezı beszédkész-
ség esetében is kellı alapot szolgáltatnak. Mindezek mellett a vizsgálatunk módszerei, a be-
mutatott minıségi mutatók olyan vizsgatárgyakban és vizsgálatokban is értelmezhetık, al-
kalmazhatók és elemezhetık, ahol az értékelés analitikus skálákkal történik.  

A tanári kérdıíves felmérés a vizsgafejlesztés számára felhívja a figyelmet a vizsgával 
kapcsolatos képzések jelentıségére, melyek a vizsga filozófiájának megismertetését szolgál-
ják. Ugyanakkor e vizsgálatunk korlátai sokrétőek: a nyelvi érettségi hatásait tanórai szinten 
nem elemeztük, a kutatásunk semmit nem mond a tanulók tanulási folyamatainak az érettségi 
vizsgával való kapcsolatáról, így nem egyértelmő, hogy a vizsga hogyan fejti ki hatását a taní-
tási-tanulási folyamatra. Szükségesek a tantárgy-pedagógiai vizsgálatok, amelyek egy-egy 
területre kiterjedıen részletesen elemzik a tanárok tanítási gyakorlatát és a tanulók nyelvtanu-
lási folyamatát.  

Vizsgálataink egyértelmően jelzik a vizsgafejlesztés és a további kutatások szükségessé-
gét. Ezek megtervezéséhez, a vizsgálandó célterületek kijelöléséhez és az azok közötti kap-
csolatok jellemzéséhez jól használhatónak tartjuk az elméleti modellt, melynek relevanciáját 
az empirikus vizsgálataink többnyire alátámasztják. Ugyanakkor ez a megállapítás csak korlá-
tozásokkal érvényes: eredményeink elsısorban az idegen nyelvi érettségire vonatkoznak, a 
modellben lévı területek közül sem elemeztük az összeset, mivel ez meghaladta volna az ér-
tekezés kereteit, továbbá ezek a területek csak hosszabbtávon vizsgálhatók. Így szükségesek a 
további kutatások, amelyek alapján és az érettségi továbbfejlesztésével a vizsga olyan éven-
kénti, rendszerszintő felméréssé válhat, amely egyrészt visszajelzést nyújt a közoktatás részt-
vevıi számára, másrészt lehetıvé teszi a vizsgázók tudásszintjének követését az évek során. 
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