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tanulnak, és nagyon sok éneket, ehhez Kodály Zoltán 333 olvasógyakorlat 
című gyűjteményét használjuk. 

Sokszor eszembe jutott már eddigi pályafutásom során Kodály Zol-
tán. Pedagógiájának fontos alkotóelemei a zene, a mozgás, a cselekvés, 
improvizálás. Ezeket igen jól hasznosíthatjuk a magyar nyelv tanítása so-
rán minden csoportban. Kodály Zoltán így ír erről: 

„ A zene elemei külön-külön is értékes nevelőeszközök. A ritmus fi-
gyelmet, koncentrációt határozottságot, beidegző képességet fejleszt. A 
dallam az érzés világát nyitja meg." 

Imre Klára 

Hozott pontok — szerzett pontok, avagy 
mennyire értékelünk reálisan? 

Intézetünk egyik feladata a határainkon túlról — zömében a Felvi-
dékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból — érkezett, magyar anyanyelvű 
diákok felkészítése a magyar egyetemi, illetve főiskolai felvételi vizsgákra, 
és a továbbtanulásra. Helyzetüket nehezíti, hogy felvételi vizsgáikat a Ma-
gyarországon érettségizett diákokkal azonos, a felsőoktatási intézmények 
által előírt követelmények szerint kell letenniük. 

Intézetünkbe az általunk és a határainkon túli magyar szervezetek 
által közösen szervezett sikeres felvételi vizsga alapján lehet bekerülni. 
Évek óta olyan csoportokban tanítok matematikát, amelyekben — fizika 
szakos kollégáimmal együtt — a műszaki felsőoktatásban továbbtanulni 
szándékozó diákokat oktatunk, ezért az itt szerzett tapasztalatokról szeret-
nék beszámolni. (Egyébként minden matematikából felvételiző hallgatón-
kat, pl. akik gazdasági, vagy természettudományi felsőoktatásban kívánnak 
továbbtanulni, azonos tanterv alapján, hasonló módszerekkel készítjük 
fel.) 

Általában megfelelő matematikai alapismeretekkel rendelkező diá-
kok érkeznek hozzánk, de mint jól tudjuk, a sikeres felvételi vizsgához ez 
rendszerint kevés. E megállapítást bizonyítja az is, hogy az év elején íratott 
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felmérő dolgozatok — amelyeket az elmúlt évek felvételi dolgozatai közül 
válogatunk — átlageredményei általában 50% körül mozognak. 

Az előkészítő év folyamán célunk a magyar középiskolai matemati-
ka tananyag/felvételi anyag rendszerező összefoglalása, szem előtt tartva a 
különböző régiók matematika tanterveiben mutatkozó különbségeket. 

Hallgatóinkkal olyan tudásanyagot szeretnénk elsajátíttatni, amely 
biztos alapot teremt a felsőfokú tanulmányokhoz. A felvételi vizsga sikere 
azonban az elméleti tudáson túl a jó feladatmegoldó-készségen is múlik, 
hiszen a felvételin szerzett pontszám az írásbeli dolgozat eredményének 
megduplázásából adódik. Ezért az elméleti anyag áttekintése a feladat- és 
problémamegoldó készség fejlesztésével párhuzamosan történik. Célunk 
egyrészt a jó értelemben vett rutin megszereztetése, másrészt a megoldási 
ötlettár gazdagítása. Ebben diákjaink rendszerint jó partnernek mutatkoz-
nak, a "szebb" megoldás szerzője gyakran arat sikert. 

A teljesítményt az úgynevezett "hozott pontokkal" honoráljuk, me-
lyeket a műszaki felsőoktatás intézményei — a hazai diákok középiskolá-
ból vitt pontszámaival egyenértékűen — elismernek. Matematikából és 
fizikából maximum 30-30 pontot adunk. Az intézményektől kapott 
"bizalom" nagy felelősséget ró az oktatókra: a túlzottan magas követelmé-
nyek hallgatóink továbbtanulási esélyeit, míg az enyhe elbírálás az Intézet 
hírnevét rontaná, megnehezítve esetleg ezzel a későbbi évfolyamok hall-
gatóinak helyzetét. 

Számonkérési rendszerünkben igyekszünk a hallgató tudását minél 
alaposabban megismerni. Rendszeresen íratunk a felvételi szintjének 
megfelelő témazáró dolgozatokat. Ezek a dolgozatok persze bizonyos érte-
lemben az igazi felvételinél könnyebb helyzet elé állítják a diákot, hiszen 
tudja, hogy a matematika melyik fejezetéből kell vennie az ismereteket a 
megoldáshoz. Időtartamukban is általában rövidebbek a felvételi dolgozat 
180 percénél. Igazi felvételi írásbeli vizsgaszituációt két alkalommal te-
remtünk: december elején és április végén. A februári és április végi szó-
beli vizsgákon egy-egy nagyobb téma, a témához tartozó tételek, bizonyí-
tások ismertetését kérjük számon a hallgatóktól. Ezen eredmények alapján 
számítjuk ki a hozott pontokat. 

Az elmúlt két tanév adatait felhasználva vizsgáltam, hogyan alakul-
tak matematikából az intézetből kapott hozott pontok és a felvételi vizs-
gán szerzett pontok. Az adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
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1993/1994. tanév 
(18 fő) 

Hozott | Szerzett 
pontok 

1994/1995. tanév 
(12 fő) 

Hozott | Szerzett 
pontok 

Átlag 26,94 24,11 24,58 23,00 

Szórás 4,38 6,02 5,45 5,32 

Korrelációs 
együttható 

0,827 0,726 

A korrelációs együttható (r) a lineáris kapcsolat szorosságának mérő-
száma (kiszámítási módját itt nem részletezem), abszolút értéke 0 és 1 
közé eshet. Az r = 0 érték a kapcsolat hiányát (korrelálatlanság), míg |r|=1 

a lineáris függvénykapcsolatot jelzi. Az r pozitív értéke arra utal, hogy ha a 
vizsgált mennyiségek egyike (számításainkban a hozott pont) növekszik, a 
másik mennyiség (szerzett pont) is növekvő tendenciát mutat. Negatív r 
esetén pedig az egyik mennyiség növekedésével a másik csökkenő ten-
denciájú. Amennyiben r értéke közel van 1-hez, illetve -1-hez, akkor azt 
mondhatjuk, hogy a két változó között megközelítően lineáris a kapcsolat. 
A gyakorlatban az | r | > 0,8 korrelációs együtthatóból is már erre követ-
keztetünk. 

Statisztikánk az 1993/94. tanév adatai között szorosabb kapcsolatot 
jelez az elmúlt tanévinél. Meg kell azonban jegyezni, hogy mindkét minta 
elemszáma kevés (ennyi műszaki szakirányú hallgatónk volt), így már egy 
adatpár is jelentősen befolyásolhatja az eredményt. Pl. az 1994/95. tanév-
ben egy hallgatónk felvételin szerzett teljesítménye kiugróan jobb volt az 
intézetinéi (24 pont/17 pont). E nélkül az adatpár nélkül az r értéke meg-
haladná az említett 0,8-as értéket. 

A fenti táblázat adatai azt jelzik, hogy hallgatóink tudását a felvételi 
követelményekhez igazítva mértük fel. A hozott pontszámok kiszámítási 
rendszere megfelelőnek mutatkozott, ezek a pontok reálisan tükrözték 
hallgatóink továbbtanulási esélyeit. 
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