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(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-
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rése, hogy a körültekintően, jól elvégzett önálló országtanulmányok megfelelő alapot szolgáltatnak ajó összehasonlító országtanulmányokhoz. A harmadik felismerés az,
hogy különbséget kell tenni a nemzetközi.ésaz összehascJll!ító értékelési tanulmányok között. Egy nemzetközi tanulmány nem szükségszerűen összehasonlító jellegű. Az olyan
tanulmányok, amely~k. ~gy ország és.~gy.másik ,közötti
kapcsolatokat vizsgálják nemzetköziekugyan, de nemJeltétlenül jelentik a szigorú értelemben vett összehasonlítást
addig, amíg rendelkezésre nem áll egy több ország összehasonlítását is Jölmutató vizsgálat. .NegyedsorbaIl , .világosan
különbséget kell tenni az elemzések szintje~ között, s így
abban, hogy kinek .és miért tölti be•. szerepét .az. értékelés,
illetve abban, hogy fejlődést eredményez vflgymegQv, lUegbénít vagy a kreativitás felé visz, dŐlllozdít-eavagygátol.
Ötödsorban, világosan~ell érzékelni, hogy egy~ajátosértéke
lésiforma az elemzésegyikszintjénszéleskörű.előmozdítást
eredményezhet, egy másikon viszont .éppe:n gátollgtJ'
A tanítás és tanulásérték.elésének trendjéi:oktatásiésmftodi~
kai távlatok dmű tanulmáflyábanCarolAnneDwyer az
Egyesült Államokban. végbemenő. változásokat . elemzi,
nem szétválasztvaa teoretikus kérdéseket. azok gyakorlati
konzekvenciáitól. Az értékelésben flagy hagyományokkal
rendelkező Egyesült Államokban, elsősorban a társadalmi
és politikai argumentáció céljaira növekedett meg az értékelés felhasználása. A változásokjellemzésében a legfontosabb kiemelni.azt a paradigmavdkást, (/.melya~ 4rtfkdésben
a hangstilyt a matematikaiésstatisztikaimodellekrl/lapedagógiai és pszichológiai modellekre helyezi. Ennek eredményeként a behaviourista megközelítést a kognitív megközelítés
váltja fel. Ennek, a tesztek formájára nézve, azakövetkezménye, hogy. a feleletválasztásositemeksokkal kisebb
hangsl'Uyt kapnak, és megj elennekazok az itemek is, amelyek komplexebb és jelel1téstelibb mérést tesznek lehetővé.
Ezekre a változásokra imuitíve ráéreztekaz.oktat;ísügy sze~
replői, és az értékelés iránti érdeklődésmamárnem csak a
pszichológusok és a pszichometrikusokprivilégiuma.·Az
értékelésről készült jelentések is sokkal kifinOJnultabbak,
többszempontúak, a táblázatok és értelmezések követhetőbbek a nem szakemberek számára is.
A technológia fejlettsége az igen elterjedt személyi számítqgépeken keresztül elősegíti a finomabb mérést .és értékelést,
és azt is, hogy maguk az iskolák asajátgépeikethasználják
erre a célra. (Ugyanakkor azt is meg kell említeni,.hogy a
társadalom a számítógépek szempontjából még mindig két
részre oszlik, a felhasználókra,és azokra,akik'kerülik a gépet.)
Bár a számítógépsoktekintetben segítség,az ért~kelés sok
korlátján képes enyhíteni, más síkon pedig .egyre je1entő
sebben haladunk előre az emberigondolkodástudornányos és filozofikus megértésében, alapvetóen mégis ;vissza
kell lépnünk egy kicsit, és azértékelésvalódi céljait új ra kell
gondolnunk. Az adottságok lehetővé teszik, hogy egymással kapcsolatban lévő két értékelési célirányábahaladjunk.

Az egyik: a viselkedés sGkkalkomplexebb mintáinak értékelése, a másik: a teszt folyamata során vizsgált tényleges
viselkedés valóságosabb megközelítése. A tanulmánya demográfiai trendekbólaz éxtékelésre kiható aspektusokatis
tárgyalja.
A tanulók egyéni értékelésében is változások következtek
be. Az ötven állam közül negyvennégy a közös általános
iskolai és középiskolai tanulói .tesztekre voksol, szemben a
helyi teszteléssel. Sok helyüttázonban a tanárok és a helyi
igazgatás ellenállnak az állami vizsgának, azzal érvelve,
hogy ez behatátolt készségek értékelésére alkalmas csak.
Ezek az ellenérvek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a magasabb rendű készségek értékelése kerüljön előtérbe szemben
az alapkészségekkel.
A tanárokértékelésénekirányzataiban megjelent vál tozásokat is bemutatja a cikk. Nevezetesen azt is, hogy a kezdő
taJ1árokértékel~sén túl megjelent a már működő tanároknak az qrvosokéhoz hasortlóan. a magas szint(í szakmai
képességeit igazoló értékelésiJorrna. Mind az Allamokban,
mind pedig Nagy-Britanniában a nemzeti tantervek megjelenése és az ezzelegyü ttJáró tahtervi értékelési standardok
új aspektu~okatjelentenek..A . tanterviértékelés standardjaivalegyüttjár az, hogy a szabályozás kérdésében a helyi
erők kisebb szerepet kapnak, s ez nem is olyan könnyen .e{fogadható.
David Cohen tanulmánya, A standardok újrafogalmazása:
a tanterv és értékelés távlatai egy ausztrál szemével, szkeptikusabb, s elsősorban az értékeléssel kapcsolatos változások
eredményeineknegatívumairahívja fel a figyelmet. Rendkívül gazdág szakiródaimi háttérre építve összegzivéleményét. Irásá.nakegyik fejezete az értékelés korlátai közül több
tényezőt is kiemel. Rávilágít arra, .hogy milyen hátrányok
származnak abból, ha az iskolai szintről szélesebb szintre
helyezik az értékelést. Két kutatási evidencia is sérül, nevezetesen az, .hogy a változás helyszíne maga az iskola, és a
kicsi általában szép az. oktatásban, valamint az, hogy a
tanároknak adöntéshozatalba vonása megtermékenyítőleg
hat a döntések bevezetésére. Azt is elemzi a szel"Ző, hogy az
értékelésnek a tanulásra gyakorolt hatása nem kellően bizonyított.
Hátrányként .emeli kij hogy az értékelhető képességek,
készségek köre nagyon szűk.. Ezt egy 198B-as adattal támasztja alá, mely szerint 'lZ USA-ban a tanítási céloknak
csupán 5 százalékára terjed ki az állami teszt.
Arra is rávilágít, hogy arantervnek, mint egésznek a tanulókra gyakorolt hatását még csak meg sem fontoljál< ezek
az értékelések, tantárgyakra és a tartalmi területek határaira
építenek. Aszer;z;ő felfogása az ideáli§ tantervről az értékelés
kontextusábana következő:. egyrészt nincs "korrumpálva"
az értékelés által, másrészt elősegíti a diverzifikált tanítási
tapasztalatokat és célokat, harmadrészt "személyre szóló",
negyedrészt pedigsegít~égével vonzó, stimuláló, flexibilis és
kellemes hellyé válik az iskola a tanulók számára;
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A tanulmány jelentős részt szán a széleskörű tanulmányok
jelenleg is használatos standatdjainak kritikai bemutatására: NAEP, USA (National Assessment ofEducationalProgress); APU,UK (Assessment of Performance Unit);
ASSP, Australia: (Australia Studies ofStudentPerformance); lEA, 18 nemzet (International Association for the
Evaluation ofEoucational Achievements).'
Az elemzésekből kitűnik, hogy e ,,,nagyvizsgálatoknak" az
érvényessége is mennyire korlátozott, mennyire szűk területeket tudnak így lefedni. Amennyiben a startdatdokat és
az egész értékelési folyamatot újra szeretnénk gondolni és
formálni, Cohen szerint a starídardoklistdjdna tantervkó'zi,
integrdló, közös témdknak kell megjelennie. Ezek között
mindenképpen 'ott kell lennie a megfigyelési-,a kommunikációs-, a kifejező-készségeknek, a kritikai gondolkodás, a
kreatív gondolkodás'és a tárgyalási"érvelésiképességének.
Minthogy a mUl1ka-orientáltképzés igen előtérbekerült,a
"valódi" oktatást-nevelést veszélyben érzi Cóhen.Az 'oktatás rangjánakvisszahozatalaérdekébenelemzésének végén
Cohen egy négy..:lépcsős akció tervet is felvázol:,
• a szakmai Szervezetek mobilizálása,
• a magas szintű standatdok felállítása,
• az iskolák PR~jának(anyilvánosság előtti képének) megformálásáraprogramok készítése,
• korlátozott fejlődés az értékelésben.
McLean tanulmánya; Az óktatdsi teijesítményeknemzetek
közötti összehasonlítdstlnak lehetósége'Us kor/dtai a tanulási
teljesítmények összehasonlíiásának" pozitívumairólszól.
Nézete szerint egy ilyen nemzetek közötti vizsgálatnak nincsenek jelentősebb korlátai,mint egy országos;. vagy egy
helyi vizsgálatnak, viszont igen sok el6nnyel'járnak.Annak
ellenére, hogy a hangsúly a teljesítmények Összehasonlításán van, az ilyen tanulmányokbetekintést engédnek a tantervekbe, astruktúrákba,a módszerekbe, a társadalmi osztályok körébe és niég sok egyéb területre.
Atanulmánya nemzetközivizsgálatok történetének szentel
egy kis részt, majd az lEA olvasási felméréset elemzi esettanulmányként.A nemzetközi tanulmányok lehetőségeinek
bemutatásában a hangsúlyt arra helyezi, hogy az ilyen fel:..
mérések rávilágíthatnak azokra a feszültségekre, amelyek az
oktatáspolitikusok, a kutatók és a gyak'orlatiszakemberek
között feszülnek Ahhoz, hogy ezekre fény derüljön, ·a tanulói teljesítményeken kívül ennek indikációját nyújtó
adatok begyűjtésére is göndölni kell.
Minthogy a világ szálnos országának oktatási rendszerében
meghatározó. szerepet játszanak a nyilvános, országos vizsgák, a kötetll; része e vizsgákkal, s szerepük különböző
természetével foglalkozik: Bár ezek a vizsgák ínind különbözőek, és -individuurrlokdolgoznaka vizsgák által dominált oktatási rendszerekben; sokat nyerhetünkazáltal,ha
szerepüket nemzetközi és összehasonlító perspektívából tekintjük át. Noahés Eckstein tanulmánya jó keretet biztosít
ennek az áttekintésnek, inert nyok ország középiskolai zá-
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ró vizsgatendszerének terinészetéthasonlítjaössze (Kína,
Anglia és Wales, a Német Szövetségi Köztársaság, Franciaország; Japán, Svédország, Egyesült Államok, Szovjetunió).
A tanulmány legnagyobb értéke abban rejlik, hogy kísérletet tesz azoknak a 111egváltoztatottés kompromisszum árán
kicserélt elemek tennészetének elemzésére,amelyek blyan~
ná teszikavizsgarendszereket, mint amilyen jelenleg~ A
tanulmánykonklúziójaként négy dilemmát említenekmeg
a szerzők, amelyek azcegyetemes középiskolai képzés,és
következésképpen' a felsőoktatási . expanzió nyomásának
köszönhetően alakultak ki.
Desmono •Nutall A .CCSE vizsga: az ígéretek és a valósdg
szembesltése cÍmű tanulmánya azbngliábanés Walesben
honos.GCSE, azaz érettségi vizsga új forníájánakelső évi
tapasztalatairól számolt be. E vizsga eredeti célja az, hogy
kompiehenzív vizsgalehetőséget .biztosítson a komprehenzív oktatásban részesülőkszámára;és csökkentse azt a vizs~
ga-megosztottságot, amely megnehezítette .a .választást
mind a tanárok; mind a fiatal diákok számára; Az első év
tapasztalatai utána tanulmányban feltéve azt a három kérdést, hogyvajon.e vizsgaszisztémanem megosztó-e, nem
elavulH; neníHürokratikus~e; a· szerző mind a háromra
igennel válaszolt. Azt jósolja Nutall, hogy mivel az eredeti
célokat nem tudja ez Hendszer megvalósítani,e századunk
végére a GCSEhatályon kíviilleszhelyezve. Az angol vizsgarendszer figyelemmel kísérése mindig jelentős, mert sokkal nagyobb' popuiációtérint,mint az orsiág lakossága,
hiszen· a fejlődő országok. sok tekintetben "importálói",
követői ai otttörténő eseményeknek.
A kötet III. részeazokkaLakérdésekkel foglalkozik, amelyekaz értékelésselkapcsolatosan azegyéniéletcélok és a
rendszercélok összekapcsolódás át. érintik. .lewin·· és· Lu .tanulmánya -'--Egyetimiifelvételivizsgdk Kíndban:egy csöndes
forradalom -:a fels50ktatásHelvételi vizsgák Kínában vég~
bement változását mutatja be. A vizsgákat orsZágos szinten
tervezik és ellenóizik, a Kfnai' Orszagos Vizsgahatóság felügyelete alá tartozik az egyetemi felvételi. is. Évi 2,5 millió
középiskolátvégzett tanuló közül kb.!;? millió felvételizik
és 600 ezer hely van afelsőűktatásbin: A középiskola utolsó
éveiben esedékes irányultság-v-álasztása: (humán, természettudományi) már az egyetemiirmyultságnakfelelmeg.
A felvételi tárgyak száma igen· magas{7a termésiettudományok, ill. 6 a.humán tudományokirányában továbbtanulókszámára). A szerzők a vi~galapok szerkezetérésaz
alkalmazott itemektlpusait is bemutatjá,k a tanulmánypan.
Véleményük szerint az egyetemleges felvételi vizsga a regionális ésa-helyi tantervek fejlesztese ellenében hat. .(Központi tantervetkövetnekaz iskolák.) Afelvételi vizsgák más
hatását is elemzik, nevezetesen aZt, hogyan hat a középiskolai.beiskolázásra, a vidéki és városi diákokközöttm:ilyen
különbségeketeredmenyez. A tanulmány vége olyan ,kutatási kérdéseket vet fel, amelyeket nagyon fontos lenne megválaszolni minden nagyhorderejű reform bevezetése előtt.
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Singh, Marimuthu és Mukherjee - A tanuldsimotiváció és
a munka - Malaysia gyakorlatából hoz példát az iskolából
a munkába való átmenet területén. Malaysia nagyoktátási
reformot élt át, s hirtelen jött, hogya 80-as. években bekövetkezett oktatási expanzió a képzettek körében is munkanélküliséget eredményezett. Az emberi erőforrásokkal való
gazdálkodás_nagyon jelentős a szegénység leküzdésében és
a termeléshatékonyságának növeléséberi. Az oktatás és a
munka világának igen szorosokapcsolata; amLki is alakult
az országban, fontos. tényező. Az iskolai képzés, amelyben
a privát szektornak is van jelentősége, és amely a brit ha~
gyományoknak m~gfelelő vizsgareridszeriel zárul, elsősorban azfsegíti elő, hogy az állami bürokráciába, képzett
emberek kerüljenek, s kevésbé azt; hogymozgékony,kreadv tagjai legyeneka társadalmi munkamegosztásnak. Ezek~
ből az.elgondolásokból kiindulvademezték egy 900 fős
középiskolás mintán, hogy milyen tanulási motivációk Ié.;.
tezneka középiskolásokkörében.Az alkal111azottfaktor~
analízissel hat dómináristényezot tártak fel:· az egyéni érdeklődés.és személyes fejlődés,. a jövőbenmégszerezhető
munka, a körülvevő emberek veleménye, az. együttműkö
dés ésaverseny, a szülői nyomás, az értékelés dominanciája. A tanulmányban bemutatott másikvizsgálata tanulási
motiváció és a munkaszokások, a viselkedés közöttikap.,csolatotelemzi 100megkérdezei:től felvett a.datokkal.Bemutatják példáui.azt is, hogy milyen kapcsolat van' a vizsga-motivált tanulás és a reprodukdvmunka között:
Nemzetközileg kulcsfontosságú kérdés, hogyan lehet azonosírani és elősegíreni a tudás ésa készségek szélesebb, körének megjelenését az iskolai tapasztal atokb an. Az európai
perspektívákat .elemző két. tanulmány azokat.;az irányokat
mutatja be, amelyek a szélesebbkörű.oktatásiteljesítmé
nyeket azonosítják, és amelyek acélokéskompetenciák
abszolút stand:udjairahe1yezik a nagyóbbsú1yt, szemben a
relatívabbakkal.
Penelope.Wenston Mérés, bizonyítvány és az ifjúságszükségletei: a sikertelemégbélyegeitól a sikeresség jelei fell cÍmű
tanulmánya a tanulók szemszögébólkeresi a ,választ arra.,
hogy miért tud sikerteleriés nem túlzottan hasznos lenni a
vizsga ésa· bizonyítvány á. kötelező oktatást befejezve.' A
National'Foundation for Edúcational Research négy tagáIlama, Franciaország, Németország (Észak~Rajna.:Weszt
fália és Baj orország), Írország és az Egyesült Királyság (Anglia és Wales; valamintSkócia)1987-88~ban egy-egy.or-szág- (iIl:iartomá:tly)-tanulmányt végzett, amely a középiskolai tanulmányaiksorán.legkevésbé sikeres tanulóknak a
vizsgák és bizonyítvanyterén tapasztalható gyakorlatát tárta fel. Az országok zömében a sikertelenség azonos a vizsgákon való ném megfeleléssel.
A jelenIegiértékelési gyakorlat negatív hatásai a következőkben gyökerezhetnek: az értékelés keretek közé van szorítva, amely nem tudja figyelembe venni az egyéri bizonyos
területeken elért fejlődését, a teljesítmények gyakran csak a

kognitív, lingvisztikai teljesítményekre szorítkoznakazírásos formán keresztül, és a dialógus hiánya, a "nernLigazi
jelenlét".
A választ arra a kérdésre; hogy az-értékelés hogyarl tud
sokkalkonstruktívabb lenni, minden ország másképpen
adja meg. Ezek között szerepel':l Jormatív visszajelzések
hangsúlyozása, a teljesítméllyektöbbféle aspektusának'bevezetése, a gyakorlati készségek értékelése, és a pozitív teljesítményekre váló összpontosítás. Mindezekn~k természetesen a tanárokra, a tantervfejlesztőkre és az iskolairányítókra-is hatásuk van.
A kötet utolsó.tanwmányaban - A kompetenciákonés a
bizottságokon túL, az információs technológia mérésének~uró
pai megközelítése:-AlisonWolf azt összegzi, hogyanNáltozik a szakképzési vizsga Angliában, Franciaországban és
Németorsz~gban, annak érdekében, hogy leképező?jék
benne· az információs technológia fejlődése is.' Aszetző
rámutat arra, hogy az értékelés módszerei mindig is gyakorlatiasabbak a szakképzésben, mirit atradicionális,akadérriikus vizsgákon, de azt is bemutatja, hogy a gyakorlati tesztek
formái is különbözőek lehetnek. Léteznek központilag kidolgozott, de léteznek a tantermivagy műhelykörnyezet
ben, a tanárok vagya~zakfelügyelet által tervezettésirányított vizsgák is. Természetesen· eza változatosság annak
függvénye, hogy az egyes órszágokhogyan közelítik meg
hagyományosan a szakképzést (helyi vagy központi ,tantervvel ilI. irányítással). Atechnológia gyors fejlődésemiatt
szükséges, hogya rendszer időben tudjon reagálni a gyorsan bekövetkező változásokra. Ennekpediga flexibilis, az
ipar és. a munkahelyek által biztosított szakképzés és vizsga
jobban megfeleL
Az információs technológiaterén. elért mai tudásunkkal azt
mondhatjuk,. hogy .az1990~ben megjelent.kötecjósIatai
beváltak ezen a terü1eten~ Valóban; a90~esévekbenamun
kaerő legalább 30· százaléka jelentős fdhasználója a számítógépeknek, az . információs technológiai. ismereteknek.
Ezeknek az embereknek a zöme a munka során sajátította
el a szükséges ismereteket. És.minthogy az éleclehetősége
ket az ezen a téren megszerzett diplomák és bizonyítványok
jelentősen növelik, a vizsgának és adiplomamegszerzés folyamatának fejlettnek kell lennie EUrópa szerte.
Nehéz teljességgel összegezni egy olyantanulinánykötetet,
amely ilyen sok területet fed. Ie. Ez azonban nem is cél..Az
eddig elmondottakból talánkiviIáglik, hogy a kötetet haszonnal .forgathatják. mindazok,. akik a' vizsgareformon
gondolkodnak, munkálkodnak, akik.· azoktatásiigybármely szilltjénméréseket és értékelést terveznek, szerveznek,
illetve mindazok, akiknek bármely szinten bele:szólásuk
van az oktatáspolitikai döntésekbe. Egy dolgot ki kell emelni, amÍt nem talál meg a kötetben az olvasó, s ez pedig az
értékelés egyigenJontos területe, amely manapság, különösenaz OECD országokban kap jelentős hangsúlyt Nevezetesen, nincs jelen e tanulmánykötetben az iskolai meg-
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figyelésekre, a kutatóknak a helyszínen szerzett benyomá"
saira, a diákok megkérdezésére épített értékelés, mely a
kötet megjelenése után került hagsúlyosabban az értékelési
szakemberek érdeklődésének homlokterébe. Astatisztikailag reprezentatív mintákon végzett "nagy felméréseket" ,
amelyek leginkább számokká redukálva jellemzik az oktatás hatékonyságát, e másfajta értékelés hasznosankiegészítheti, elmélyítheti és az okokat jobbán feltárhaqa; más as~
pektusból is látathatja.
{P. Broadfoot, R. Murphy and H.. Torranc {eds}: Changing
Educationa/Assessment. Rout/edge, London, .1990.}
TompaK/dra

A JAPÁN VIZSGAPOKOL ELÓTÖRTÉNETE
Ma már közhelynek számít, hogy ajapán gazdasági "csoda"
egyik titka az oktatási rendszerben !rejlik. Ugyancsak sok
szó esik arról az embertelen mechaniimusról, .amely évről
évre diákok millióit hajszolja keresztiÜegy irgalmat nem
ismerő vizsga-rendszeren, s a sajtóévről~évFe tudósít e verseny áldozatainak emelkedő számáróL
Az talán kevésbé közismert, hogy ez a jelenség korántsem
új keletű, s hogy kialakulásában a teljesítmél1yelvű modern
nyugati civilizáció szerepe talán jelentősebb volt, mint a
verseny-vizsga "feltalálójának" szání.ítóKínaközvetlen hatása.
Ikuo Amano történész, szociológus a Tokiói EgyetemNeveléstudományi Karának tanára.· Oktatdsés. vizsga a· modemkori Japdnban című 200 oldalas m6nográfiájában a
mai japán vizsgarendszer előzményeit elemzi. A számos
hasonló témájú könyv szerzője .ebben a munkájában a
Meidzsi-korszak (1867-1912) kezdete és a 20; század első
két évtizede közti időszak fejlemép.yeit tárgyalja. Forrásai
zömmel a japán iskolarendszert elemző nyugati és japán
szerzők, korabeli kormányzati dokumentumok, de emellett bőven merít - és idéz - híres művészek visszaemlékezéseiből is. A könyv alapvető erénye nem annyira a felvetett
gondolatok eredetisége, mint inkább az európai. olvasók
számára kevésbé ismert tényanyag· részletekben gazdag,
korrekt és olvasmányos bemutatása.
Japán már a 8. században adaptálta a Kínában· kialakult
vizsga-rendszert, amely a kormányzat működtetésére legalkalmasabb emberek kiválasztására szolgált, de ez a rendszer
fennállásának 300 éve alatt a szoros kulturális kapcsolatok
ellenére sem tudott igazán mély gyökeret ereszteni. Pedig a
kínai versenyvizsga-rendszer híre a 16. században Európába
is eljutott, de itt is csak jóval később, főként a jezsuita
iskolák közvetítésével honosodott meg az iskolán beliÜi
versengés szelleme. Az európai és a kínai'vizsga közötti
különbségek legalább annyira jellemzők mint a hasonlósá-
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gok. A kínaiak csak a· hivatalnoki. kar .kiválasztására használták ezt az eszközt, s.a vizsgarendszer- nem lévén Kínában európai értelemben vett iskolarendszer ,.,.nem kapcso~
lódott össze az iskolávaL Az . európaiak viszont amellett,
hogy az egyetemi vizsgát alapvetően ininősítő eljáráské.q.t
alkalmazták, .s ennek nem volt része aversengés,kiterjesz~
tették a vizsgareridszer.érvényességét, s bizonyos foglalko~
zások gyakorlását· is előírtvizsgákhoz kötötték. További
kiÜönbség; hogy az ázsiai vizsgarendszer inkább az írásbeliségen, az európai -az. egyetemi hagyományokhoz kötődő
en - inkább a szóbeliségen alapult.
Japán csak a 19:sz:ízad utolsóharmadára vált igazán nyitottá a vizsgarendszer . befogadására. A Meidzsickorszak
modernizációs programja elsősorban a nyugati minták kö~
vetését jelentette. A gyorsított modernizáció irányítói számára Poroszország 7' a "legkonfuciánusabb" európai ország
- volt az erős államtIlintaképe, ahol Nagy Frigyes,. hogy
megtörje. az, arisztokrácia befolyását, azállamhivatalnQki
állások elnyerését viz.sgához -:::és egy állami egyetemi kurzus
elvégzéséhez + kötötte;
A versenyszellem.elterjedéseegyébként mindenütt a világon - brit földön éppen.úgy,mintazUSA:ban vagy Franciaországban + korIátokba'ü,tközött;A japán kultúrában
meghatározószerepetjitszókonfucianizmus tanulással
kapcsolatos felfogása"" az erényre nevelés és az.egyén morális fejlődésértekkitünte.tettszerepe -:-álltszemben a személyes előmenetel és a tanulórarsak legyőz~sének mindenek fölé helyezésével.Színtén a. kulturális hagyományokban gyökerezett. az ázsiai' országok egy. részében· sokáig el~
terjedt gyakorlat, hogy a verseny hatásainak ellensúlyozására a felsőbb iskolák férőhelyeitsorsolás útjánosztották . el.
A versenyszellemelterjedésealapvető fordulatot hozott egy
olyan kultúrában, amely a.társadalmi rendet és egyensúlyt
a konfliktusokszabálypzása helyett sokkal. inkább a konfliktusok kerülésére alapozta. A kulturálishagyománym.ellett a szigorú osztályrendszer '"':a feudáli~arisztokrácia nehezen kikezdhető befolyása - is sokáig korlátozta, hogy a
magas hivatalokatversenyben bizonyított képességekalapján ítéljék oda.
Amint azonban az ország a gyorsított modernizálás útjára
lépett, példátlanbuzgalommalláttakhozzáanyugati módszerek adaptálásához. Eza buzgalom sok túlzáshoz is vezetett (ezek egyike volt az .arigol hivatalos nyelvvé tételére
vonatkozó javaslat). A háromszintű iskolarendszer és egyes
foglalkozások szakmai vizsgához kötése. ugyancsak a nyugati civilizációbólimpprtált eleme volt amodernizációnak.
Avizsgarendszert a Meidzsi-korszak kezdetétől- nem utolsó sorban egy befolyásos amerikai kormányzati tanácsadó
ösztönzésére - szélsőségesen lecsupaszított és idealizált formájában alkalmazták. A szerző szerint Japán fejlesztette ki
a legteljesebb mértékben az oktatási lehetőségek - és ennek
révén a társadalmi mobilitási esélyek - versenyszerű elosztását, amelyhez a hivatalok elosztásának legmeritokratiku-

