
Bolyai János minden idõk
egyik legeredetibb gondolko-
dású matematikusa tragikus
sorsú hadmérnök, aki mûvei-
ben messze meghaladja korát.

Kedves Vendégeink, Kollé-
gáim, Tanítványaink!

Aligha találunk olyan –
Bolyai életével és munkássá-
gával foglalkozó – írást, ame-
lyik nem ezekkel a szavakkal
kezdõdne. Az élettörténetét
megismerõ olvasó hamar rá-

jön, hogy a névadónkról leírt sorokban nincs semmi
túlzás. Mi az, ami a világ egyik legnagyobb matemati-
kusának életét végigkíséri? Tudomány, mûvészet, tár-
sadalmi és gazdasági problémák megoldásának, vala-
mint a boldogságnak a keresése.  Nincs olyan – bolyais
diák és tanár biztosan –, ki ne ismerné a matematiká-
ban egy teljesen új szemléletet, „semmibõl egy új, más
világot teremtõ” matematikus felfedezését. Az õ geo-
metriája, „az új, más világ” nélkül elképzelhetetlen len-
ne a legmodernebb kor vívmányainak – rakétáknak és
mûholdaknak – a mûködése. Elmondhatjuk, hogy a
modern matematika tizenkilencedik és huszadik szá-
zadban bekövetkezett fejlõdése nagymértékben kö-
szönhetõ Bolyai János munkásságának. 

Az 1800-as évek elején tudott olyat alkotni, amit iga-
zán csak a huszadik század embere volt képes hasznosí-
tani. Abszolút geometriája tehát forradalmi tanítás,
amelytõl az akkor uralkodó haladásellenes eszmevilág-
ban nevelkedettek visszariadtak. Részben ez a maradi
gondolkodás volt az oka annak, hogy zseniális felfedezé-
sének csak évtizedekkel a halála után lehetett sikere, ami-
kor már a társadalom belsõ ellentmondásai minden té-
ren, a matematika terén is kifejlesztették az éles kritikát.

A munkáját fogadó értetlenség elkeserítette, így
gyakran talált a zenében vigasztalást. Kiváló zenész
volt, virtuóz hegedûjátékát már fiatal korában is sokan
megcsodálhatták. 

Bolyai tisztában volt új, más világa forradalmi me-
részségével, és hasonló merészséggel – bár összehason-
líthatatlanul kevesebb sikerrel – igyekezett társadalmi

kérdéseket is megoldani. Ezt pedig nem tûrhette az
összeomló táblabíróvilág konzervativizmusa. Kiközösí-
tették tehát maguk közül úgy, hogy még az emlékét is
igyekeztek elhalványítani. Forradalmi lángelme volt, s
ez elég a rövidlátó maradiak gyûlöletének kiváltására. 

A korát messze meghaladó matematikus kereste az
emberi boldogsághoz vezetõ utat is. Egyik, valószínû-
leg 1850 körüli idõbõl származó feljegyzésében a kö-
vetkezõket találjuk: „... szomorú és kétes, sõt önmagá-
ra nézve... is legveszélyesebb ... a mások elnyomása s
romjára építeni akarni önboldogságot! A társadalmi re-
form alapfeltétele tehát, hogy az emberek belássák a
közösségi érzés egyedül üdvözítõ voltát. Egyáltalában
semmiféle egyéni üdv nem létesíthetõ vagy nem állhat
fenn közüdv nélkül” – írta Bolyai. Ahhoz pedig, hogy
az egész emberiség megértse ezt a mindenkit boldogí-
tó alapelvet, egy Üdvtan címû mûvet szándékozott ösz-
szeállítani, amelybõl az egész emberiség megismer-
hetné az általános boldogsághoz vezetõ utat. Szerinte
az Üdvtan ismerete mintegy elõfeltétele a boldogság-
nak: „Az üdv egyik jelentékeny és lényeges részét al-
kotja az Üdvtannak megtanulása, a másikat, nem ke-
vésbé nemeset és jeleset az Üdvtannak megfelelõ élet-
mód. Bolyai azt remélte, hogy ha az Üdvtan elkészül,
annak hatására a társadalom átalakul.” 

A Tan alapján szervezõdõ államok nemzeti ellenté-
tektõl mentesen könnyen egyesülhetnek. Magyaror-
szág és Erdély unióját is elsõsorban ebbõl a szempont-
ból, az egyesülés következtében megnövekedett lehe-
tõségek és hatékonyság szempontjából üdvözölte: „az
unió egy lépés az emberi nem egyesülése, tehát az Is-
ten országa felé”. Amit lépésenként, „minden respub-
licák respublicáinak” a szervezõdésével egyszer majd
elérhetõnek remél. Talán ezért is törõdik annyit – hoz-
záértéssel, és látható élvezettel – a földgömb országai-
nak és régióinak természetes és célszerû politikai-gaz-
dasági, geográfiai beosztásával. Gondolkodásában eljut
– egy napjainkban is alakuló szervezet – az Európai
Unióhoz hasonló közösség szervezõdéséig. 

Tudományos gondolkodás, mûvészetre való érzé-
kenység, társadalmi problémák megoldása és a boldog-
ság keresése. Bolyai János a XIX. század elsõ felében
jóval megelõzve kora társadalmát, utat mutatott a ma
emberének. Utat mutatott, de úgy gondolom, nem
mindig a jó úton jártunk. 
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Pálfalvai Zoltán
igazgató



Az 1800-as évek végén kezdõdõ és az 1900-as évek
elsõ felében folytatódó – egymást viharos gyorsasággal
követõ – tudományos felfedezések, találmányok talán
egy kicsit elbizakodottá is tették az emberiséget. S ami
szomorúbb, hogy tudósok ezrei dolgoztak olyan talál-
mányokon, amelyek nem az emberiség javát, hanem
egy másik népcsoport elpusztítását szolgálták. A tudo-
mányos kutatás az elmúlt másfél száz évben hihetetlen
fejlõdésen ment keresztül:
l az emberek a lovas kocsikból egyre tökéletesebb

és gyorsabb autókba szálltak át,
l a Leonardo da Vinci által megálmodott repülõ

szerkezet ma már a hangsebességet átlépi, és leg-
nagyobb példányai emberek százait viszik át né-
hány óra alatt egy másik földrészre,

l gyáróriások ontják az olyan szerkezeteket, ame-
lyek az emberek kényelmét szolgálják, és egy la-
kásba belépve hûtenek, fûtenek, mosnak, száríta-
nak, világítanak,

l atomenergia, amit elõször pusztításra terveztek,
de ma szerencsére jórészt az emberiség érdekeit
szolgálja, és amellyel kapcsolatban Gábor Dénes
azt írta: „Nem hagyhatjuk abba az innovációt,
mert tigris hátán lovagolunk. ”

S vigyázzunk, mert miközben a lehetõ legnagyobb
kényelemben élünk, közben 
l az energiaéhségünk kielégítése érdekében a ter-

mészeten gyógyíthatatlan sebeket ütünk,

l a bennünket körülvevõ növényzetet, az erdõket
kiirtjuk,

l az ózonpajzsot elvékonyítjuk,
l a vizeinket ihatatlanná szennyezzük,
l különbözõ állatfajokat véglegesen eltüntetünk

Földünkrõl.
De nincs ez másképp a társadalmi és gazdasági tör-

ténések és törekvések terén sem. 
Míg Bolyai az Üdvtan megalkotása során a boldog-

ságot keresi és gondolkodásában eljut a különbözõ né-
pek uniójáig, addig a huszadik század embere 
l különbözõ nagyságú területekért milliók életét ál-

dozta fel,
lmás nemzethez, valláshoz tartozókat tömegével

gyilkolt le.
A jószomszédi kapcsolatok helyett vasfüggönnyel

különültek el egymástól, és nemzetek önállósodási tö-
rekvései kölcsönös népirtásba torkolltak.

Van még mit tanulnia Bolyaitól a ma emberének is.
Ebben az értékvesztett, elsekélyesedõ világban egyre
nagyobb szükségünk van a biztos tudással rendelkezõ,
a mûvészet iránt fogékony, a másik embert tisztelõ,
környezettudatos gondolkodású fiatalokra. Hiszem,
hogy a magyar iskolák, így a mi gimnáziumunk is
olyan kis mûhelyként, szigetként tudnak mûködni,
ahonnan ilyen tanítványokat bocsáthatunk útnak.

Ezen gondolatok jegyében a Bolyai Napok rendez-
vénysorozatát megnyitom.
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Leérettségizett az elsõ ötosztályos két tanítási nyelvû 
osztály

A 2010/2011-es tanév vé-
gén ismét olyan pillanat ér-
kezett el iskolánk történeté-
ben, amely számvetésre,
visszatekintésre és értékelés-
re késztet mind tanárt, mind
pedig diákot. Leérettségiztek
ugyanis azok a tanulók, akik
az intézményünkben folyó
ötosztályos angol-magyar
két tanítási képzésben elsõ-
ként kezdték meg tanulmá-
nyaikat 2006-ban. Az idáig
vezetõ út – mint az általában

lenni szokott – sikerekkel, kudarcokkal, örömmel és
bánattal volt teli, viszont a kemény munka, a sok be-
fektetett energia végül meghozta gyümölcsét: az osz-
tály minden tagja jó szintû, sokrétû nyelvtudással fel-
vértezve lépett ki az alma mater kapuján.

A kezdetekkor – Árpádné Vincze Marietta osztály-
fõnök tanárnõ irányításával – 32 tanuló járt az osztály-
ba, közülük 16 diák naponta járt be, 4-en kollégium-
ban laktak, 12-en pedig Salgótarján különbözõ iskolái-
ból érkeztek. Viszont nemcsak a lakóhelyük, hanem a
felkészültségük, tudásszintjük, képességeik és angol
nyelvi elõképzettségük tekintetében is óriási különbsé-
gek voltak az osztály tagjai között. Az elsõ (elõkészítõ)
évfolyam feladata éppen az volt, hogy ezeket kiegyen-
lítse. Az ötévfolyamos képzést pontosan azért vezet-
tük be iskolánkban, hogy azok a gyermekek is részt ve-
hessenek a két tanítási nyelvû képzésben, akik koráb-
ban nem tanulták a nyelvet. A 9. évfolyamon a diákok
heti 18 órában tanultak angolt (három csoportban), 3
órában magyar nyelv és kommunikációt, 3 órában ma-
tematikát és testnevelést, 1-1 órában informatikát, éne-
ket és rajzot. A 10. évfolyamon kezdtek 3 tantárgyat
(matematika, történelem és biológia) angol nyelven ta-
nulni, és minden más tantárgyból beléptek a hagyomá-
nyos gimnáziumi képzésben a 9. évfolyamon oktatott
tantárgyak. Az utolsó két évben kötelezõ tantárgy volt
a célnyelvi civilizáció, amelynek keretében a tanulók
az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok földrajzá-

val, nevezetességeivel, történelmével, kultúrájával, po-
litikai vonatkozásaival, oktatási rendszerével és hagyo-
mányaival ismerkedtek meg alaposabban.

Az évek során igen nagyarányú volt a lemorzsoló-
dás: 4 tanuló nem tudta teljesíteni a követelményeket
angol nyelvbõl, s így átkerült a normál tantervû osz-
tályba. További 5 tanuló távozott még az osztályból
egyéb okok miatt. A 12. évfolyamtól kezdõdõen sokfé-
le emelt szintû elõkészítõre jártak, attól függõen, hogy
milyen irányba szerettek volna továbbtanulni. Sokan
választották a történelem emelt szintû elõkészítõt, hi-
szen többen készültek gazdasági fõiskolára, jogi egye-
temre, valamint nemzetközi kapcsolatok szakirányba. 

Az osztály az 5 év során fokozatosan formálódott jó
közösséggé, melyhez nagyban hozzájárultak a közös
rendezvények, kirándulások és színházlátogatások.
Nyelvi szempontból ki kell emelni az angliai tanul-
mányutat, amelyen a 9. év végén az osztály valameny-
nyi tagja részt vett. Ez volt az egyik elsõ alkalom, hogy
a diákok „élesben” is kipróbálhatták, hogy az elõké-
szítõ év során milyen nyelvi jártasságra tettek szert,
hiszen itt angolul kellett kommunikálniuk a tanárok-
kal és a fogadócsalád tagjaival. Mindenképpen hasz-
nos volt az angliai tartózkodás, fõleg a hallásértés és a
beszédkészség fejlesztése szempontjából. Pár évvel
késõbb szintén anyanyelvi környezetben, az Egyesült
Államokban nyílt lehetõsége a nyelvgyakorlásra az
osztály néhány tanulójának. A chicagói cserekapcso-
lat minden résztvevõ számára nagyon hasznos és fe-
lejthetetlen élmény volt.

Mivel a képzés kiemelt végcélja az, hogy a diákok
eszközként tudják az angol nyelvet használni, a nyel-
vet tanító szaktanárok munkája rendkívül fontos sze-
repet játszott az elért eredményekben. A kezdõ cso-
port tanára, Gedõcziné Berger Mária tanárnõ így érté-
kelte az eltelt öt évet:

„Annak ellenére, hogy csupán egy osztály végzett
még csak az ötosztályos két tanítási nyelvû képzésen,
úgy gondolom a szisztéma elõnyei egyértelmûen meg-
állapíthatók.

Az elsõ úgynevezett elõkészítõ év során a kezdõ cso-
port óriási mennyiségû nyelvi ismeretre tett szert. A 12

Batki Arnold
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nyelvi óra, az anyanyelvi tanár segítõ munkája és a
szaktárgyi alapozó órák lehetõvé tették, hogy az év vé-
gére magabiztos, használható tudásra tettek szert a
gyerekek. Biztonsággal meg tudták értetni magukat az
angliai tanulmányút során, és a következõ évben a
szaktárgyak elsajátítása idegen nyelven megléphetõ
volt a számukra. Az elõkészítõ év azokat a tanulókat
is kiszûrte, akik nyelvi képességek és szorgalom hiá-
nya miatt ebben a csoportban ugyan nem maradhat-
tak, de sikeresen folytathatták tanulmányaikat isko-
lánk egy nem speciális osztályában.

A következõ évek a haladó csoport és a kezdõk is-
meretanyaga közti különbségek lefaragásával, csök-
kentésével telt. Szisztematikus munkával ezek a kü-
lönbségek egyre zsugorodtak. A tanulók rendszeres ön-
képzéssel, angol irodalmi alkotások, regények, újsá-
gok eredetiben olvasásával, angol nyelvû filmek nézé-
sével, beszámolók, prezentációk készítésével szélesítet-
ték tudásuk spektrumát, gyakorlatilag szórakozást je-
lentett sokuknak a nyelvvel történõ foglalkozás a sza-
badidejükben, és örömmel újságolták mit láttak, mit
olvastak legutóbb.

Az utolsó évben a folyamatosság csiszolása és a
nyelvi struktúrák, szókincs választékossága került az
órák középpontjába. A szókincs bõvítése tematikus ol-
vasmányokkal és azok tartalmi megbeszélésével cso-
portmunkában történt. Heti rendszerességgel 200 sza-
vas fogalmazásokat adtak be, melyekben az adott té-
máról alkotott véleményüket kellett kifejteni megadott
szempontok és szerkezeti elemek felhasználásával.

Sokan sikerrel próbálkoztak felsõfokú nyelvvizsgá-
val, de az igazi bizonyíték arra, hogy tudásuk a képzés
végére szinte azonos szintre került a haladó csoporté-
val az emelt szintû érettségi volt, amelyen osztályzato-
kat és százalékot tekintve is csaknem ugyanúgy teljesí-
tettek, mint a másik csoport tagjai.”

A másik csoport tagjait Zsiveráné Fekete Borbála
tanárnõ készítette fel. Õ így foglalta össze tapasztala-
tait:

„Szintfelmérõ alapján három csoportba osztottuk
az osztályt. A haladó csoport tanulóinak nagy része
igen jó elõképzettséggel érkezett a gimnáziumba, a
többiek pedig általában igyekvõek voltak. Az elõkészí-
tõ év végén elmondhattuk, hogy mindenkit alkalmas-
nak tartottunk arra, hogy angol nyelven tanulja a vá-
lasztott tantárgyakat a következõ tanévtõl. A csoport
tagjai komolyan vették a tantárgyat. Rendszeresen ké-

szültek és aktívan részt vettek a tanórai munkában. A
9. és a 11. évfolyam végén felmértük a tudásukat. A 13.
évfolyamon a 13 fõbõl kilencen tettek emelt szintû an-
gol nyelvi érettségi vizsgát. A többiek már rendelkeztek
felsõfokú állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal. Az érett-
ségin egy kivételtõl eltekintve mindenki 60% fölött tel-
jesített.”

A középiskolai tanulmányokat lezáró vizsgán mind
emelt, mind pedig középszinten igen szép eredmé-
nyeket értek el a tanulók: magyar nyelv és irodalom-
ból 4,96, angol nyelvbõl 4,91, történelembõl 4,70 lett
az átlag. Az emelt szintû angol nyelvi érettségin csu-
pán két diák teljesített 60% alatt, mindkét csoportból
egy-egy tanuló. Kicsit gyengébben teljesítettek a diá-
kok matematikából (3,70), de ez részben annak volt
betudható, hogy az angol nyelvû feladatsor most ne-
hezebb volt, mint a magyar nyelvû. Feltétlenül meg
kell említeni azokat a tanulókat, akik kitûnõ érettségi-
vel zárták gimnáziumi tanulmányaikat: Bolla Tímea,
Hajnovics Réka, Kristan Anita, Tótok Fanni, Varga Lil-
la és Zsetkó Nikolett. A továbbtanulási mutatók is fi-
gyelemre méltóak: az osztályból 23 fõ jelentkezett fel-
sõoktatásba, és 20 fõt vettek fel.

A diákok is szívesen emlékeznek az itt eltöltött öt
évre. A kezdõ csoport egyik tanulója, Kristan Anita a
Gedõcziné tanárnõ által tartott angol nyelvû történel-
met emelte ki, mert ez volt, amit a leginkább kedvelt
és ami „lexikálisan a legtöbbet adta”. Szintén ebbe a
csoportba járt Bolla Tímea, aki így emlékezett:

„Két tannyelvû = nulláról egy jó nyelvtudási szintre
eljutni. Ezt én a saját bõrömön tapasztaltam… Persze
semmit sem adnak ingyen, így meg kellett izzadni az
elsõ évben a heti 18 óra angollal nekem is. Viszont ha
a figyelem egy kis szorgalommal párosul, nem lehet
semmi gond. Az angol nyelven tanult tárgyak és a cél-
nyelvi civilizáció is segítettek a minél színesebb eszköz-
készlet elsajátításában. A tanulmányi utak is egyedül-
állóak; Anglia és Chicago élménygazdag helyek és jó
gyakorlási alkalmak. … Hálás köszönet Gedõcziné
Berger Mária tanárnõnek!”

A haladó csoportba járt Varga Lilla, aki így látta a
képzést:

„Szerintem a képzés legnagyobb elõnye, hogy ma-
gas szintû nyelvtudásra tettünk szert viszonylag rövid
idõ alatt. Bár nem volt könnyû dolguk azoknak, akik
általános iskolában nem tanultak angolt, de az elsõ év
végére a heti 18 nyelvóra õket is olyan szintre hozta,
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hogy mindenféle nyelvi akadály nélkül tudtak angolul
tárgyakat tanulni a késõbbiekben. A lektori órák is na-
gyon sokat segítettek a fejlõdésben. Különbözõ kiejté-
sekkel, beszédtempókkal találkozhattunk, így javult a
hallásértésünk. Eleinte voltak ugyan gondjaink a meg-
értéssel és önmagunk megértetésével, de úgymond rá
voltunk kényszerítve, hogy angolul kommunikáljunk,
és az idõ elõrehaladtával egyre könnyebben tudtuk
venni a nyelvi akadályokat. A csereutak során pedig a
nyelvtanuláson túl felejthetetlen élményekkel és ta-
pasztalatokkal gazdagodtunk.”

Tótok Fanni is ebben a csoportban tanult, és ta-
pasztalatait így összegezte:

„Amit én kiemelnék a két tannyelvûrõl, hogy ne-
kem nagyon sokat segített a biológia angolul tanulása;
az egyetemen nagyon jól kamatoztatható a magyar

képzéseken is! Nagyon jó volt, hogy eljuthattunk kül-
földi utazásokra (én emiatt örülök kifejezetten, hogy
ezt az iskolát választottam), sok tapasztalatot szerez-
tünk, és nagyon jól megtanultunk angolul! A civilizá-
ciót is nagyon szerettem, mert sok érdekességet tanul-
tunk meg, amit máshol nem tanultunk volna.”

Összességében tehát elmondható, hogy az elsõ öt-
osztályos két tanítási nyelvû osztály tagjai küzdelmes,
de mindenképpen eredményes idõszakot hagytak ma-
guk mögött. Szinte mindegyikük most már valamelyik
fõiskolán, egyetemen próbálja kamatoztatni az itt
megszerzett tudást, a képzés során csiszolódott kész-
ségeket. Az eddigi eredmények alapján úgy tûnik, ér-
demes volt annak idején ezt a képzési formát elindíta-
nunk és végigvinnünk. Reméljük, hogy kirepült diák-
jaink is így gondolják.

2008. január 1-tõl a diplo-
mát szerzõ tanárok kötele-
sek gyakornoki idõt tölteni
abban az intézményben,
amelyik alkalmazza õket.

A gyakornok hároméves
szakmai gyakorlattal nem
rendelkezõ, határozatlan
idõre pedagógus-munkakör-
be kinevezett közalkalma-
zott. Munkáját a gyakornoki
program alapján végzi, me-
lyet a mentorául kinevezett
vezetõ tanár – vele elõzete-
sen egyeztetve – állít össze.

A program három szakaszra osztható. 
Az elsõ szakasz a kezdõ szakasz, a második a hala-

dó és a harmadik a befejezõ szakasz.
Az elsõ és a második szakaszban a gyakornokkal

szemben kétféle elvárás fogalmazódik meg. Az egyik
a szabályok követése, a másik pedig a tapasztalatszer-
zés különféle területeken, elsõsorban a tanítás terén. 

A szabályok követése azt jelenti, hogy a gyakor-
noknak a 2 év során meg kell ismernie azokat a fon-
tos dokumentumokat, törvényeket, amelyek az iskolai
életet szabályozzák.

Ezek a dokumentumok a következõek:
r a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény
r az intézmény nevelési, pedagógiai programja 
r a házirend
r az intézmény gyakornoki szabályzata
r az éves munkaterv
r a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

szóló 11/1984 (VI.8.) MKM rendelet
r az intézmény Szervezeti és Mûködési szabályzata
r az intézmény minõségirányítási programja
r az intézmény egészségnevelési, környezeti ne-

velési programja
r az intézményi érdekképviseleti szervek mûködé-

se (Szakszervezet, KAT)
r a tanügy-igazgatási dokumentumok
r a munkavédelemre, balesetvédelemre, tûzvéde-

lemre vonatkozó szabályok.
A tapasztalatszerzés a következõ területeken fo-

lyik: a tanításban, a tanításhoz kapcsolódó adminiszt-
rációs feladatok végzésében (naplóvezetés), valamint
egyéb tevékenységekben, szervezési feladatokban.

A tanítási folyamatban a gyakornoknak meg kell
tanulnia tanmeneteket írni, meg kell ismernie az in-
tézmény különbözõ képzéseinek – a négyosztályos, a
hatosztályos és a két tanítási nyelvû képzések – prog-
ramjait és ezek alapján kell tanmenetet készítenie.

A gyakornoki rendszer mûködtetése

Kiss Ernõné
igazgatóhelyettes
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További teendõi: dolgozatok összeállítása, óraváz-
latok készítése, hospitálás mások óráin, óralátogatá-
sok, óramegbeszélések, konzultáció a szakmai segítõ-
vel vagy segítõkkel, részvétel team munkában, bekap-
csolódás a versenyeztetésbe.

Az egyéb tevékenységek területén fontos, hogy a
gyakornok részt vegyen nevelõtestületi értekezlete-
ken, fogadó órákon és bekapcsolódjon mind a tantes-
tület, mind a munkaközösségi munkába. Részt kell
vennie tanórán kívüli eseményekben, be kell kapcso-
lódnia ezek szervezési feladataiba. Ünnepségeket,
mûsorokat kell szerveznie, illetve kirándulásokon ta-
nulói kíséretet kell ellátnia. 

Az értékelés egy szempontsor alapján történik. Ez
tartalmazza a gyakornok önértékelését, a szakmai se-
gítõ értékelését és a következõ idõszak fejlesztési terü-
leteinek meghatározását.

Ebben az idõszakban segíteni kell a gyakornok be-
illeszkedését az iskolai munkába, fejleszteni szakmai
munkáját, órai viselkedését. Motiválni kell a kezdõ ta-
nár kollégát, hiszen a pályakezdés meghatározza
majd a késõbbi évek munkáját is. 

Az igényesség, a magas szintû tanítás, az elvárá-
soknak való megfelelés kialakítása ekkor alakul ki.

A befejezõ szakaszban folytatódik a szabályok kö-
vetése, illetve a másik elvárás a gyakornokkal szem-
ben a gyakorlati tudás megalapozása és alkalmazása a
tanítás során. 

A befejezõ szakaszban az elsõ 2 évben tapasztaltak
alapján konkrét feladatok megvalósítása következik,
illetve az elméleti tudás gyakorlatban történõ alkalma-
zása a fõ célkitûzés.

Így a gyakornoknak a gyakorlati tudást kell megala-
poznia tanítási gyakorlatában és egyéb tevékenysé-
gekben. Tudatosan, tervszerûen, osztályra szabottan
készítse tanmeneteit, mélyítse el ismereteit a tanított

korosztály életkori sajátosságait illetõen és az oktatás-
hoz kapcsolódó eszközök használata területén, és fej-
lessze módszertani kultúráját. Képes legyen a konflik-
tuskezelésre és a megfelelõ kommunikáció kialakítá-
sára a tanulókkal, szülõkkel és munkatársakkal szem-
ben. Egyéb írásban elkészítendõ feladatok is várnak a
gyakornokra.

A befejezõ szakasz értékelése ugyanúgy történik,
mint a kezdõé, majd az értékelõ megbeszélés után a
gyakornoki idõszak a gyakornok minõsítésével zárul.

Természetesen mindenféle követelményt nem le-
het ennyi idõ alatt teljesíteni, hiszen a problémák és
minden más egyéb is majd az évek során a tanítási fo-
lyamatban fog idõrõl idõre elõjönni. 

A gyakornoki szabályzat egyik erõssége, hogy a ta-
nári pályát kezdõ kollégákat a munkájuk során alkal-
mazott törvényi háttér megismerésére készteti, így tá-
jékozottá válnak az iskolai munkát meghatározó tör-
vények, rendeletek és rendelkezések útvesztõiben.

Másrészt biztosítja számukra a folyamatos ön- és
továbbképzést, segíti, hogy megismerjék az iskola
belsõ életét és lehetõvé teszi számukra, hogy „szak-
májukat” jó szinten mûveljék. Emellett ez a rendszer
nagymértékben segíti a kezdõ kollégák beilleszkedé-
sét a tantestületbe, hiszen folyamatos kapcsolatban
vannak a mentorukkal és a szakmai munkaközösség
tagjaival. 

Egy ilyen program már befejezõdött. Úgy gondo-
lom, hogy mint minden pályán, a tanárin is, fontos a
tapasztalatok átadása, a kezdõ kollégák segítése,
hogy megtalálják a helyüket, hogy helyes értékrendet
alakítsanak ki, hogy szakmájukat jó színvonalon mû-
veljék és elinduljanak azon az úton, amelynek során
jó tanárokká válnak, akiket a tanulók és a szülõk sze-
retnek és tisztelnek, és akiket a kollégáik is megbe-
csülnek.



Egy-egy tanévben, több
idõszakban, többféle vizsga
zajlik az iskolákban. A végzõs
osztályok számára érettségi
vizsgák, az alsóbb éveseknek
osztályozó vizsgák, különbö-
zeti vizsgák, az emelt szintû
elõkészítõkön félév végi és év
végi vizsgák, a két tanítási
nyelvû képzésben részt vevõ
osztályokban szintvizsgák –
és sajnos a követelményt nem
teljesítõ diákjainknak javító-
vizsgák. A hozzánk érkezõ,
továbbtanulni készülõ általá-

nos iskolás diákoknak felvételi vizsgákat tartunk. Ezek
közül néhányról számol be ez a cikk – pár gondolatot,
adatot bemutatva a tavalyi év tükrében.

Érettségi vizsgák 
A 2010/2011-es tanév a hetedik volt azóta, hogy a

kétszintû érettségi rendszert bevezették. Ez volt az
utolsó olyan év, amikor a vizsgákat az Oktatási Hiva-
tal az Észak-magyarországi régióban együtt bonyolí-
totta le Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében; a következõ évtõl ugyanis a vizsgaszervezés –
más feladatok mellett – a közben már megalakult me-
gyei Kormányhivatalok feladata lesz majd.

A kétszintû rendszer bevezetése óta elõször fordult
elõ, hogy iskolánkat kijelölték az õszi (október-novem-
beri) idõszakban középszintû vizsgát szervezõ iskolá-
nak, így ebben az évben kétszer is folytak írásbeli és
szóbeli vizsgák nálunk. Az õszi középszintû érettségi-
ken 93 tanuló vett részt, õk 11 tantárgyat választottak,
közülük 45 tanuló volt bolyais diák, a többiek más isko-
lákból érkeztek. Az október 18-tól 26-ig tartó írásbeli idõ-
szak nem kis többletmunkát jelentett a tanároknak, hi-
szen a felügyeletet õk látták el, a lyukas órái-
kat, délutánjukat feláldozva erre. Mivel termé-
szetesen ezeken a napokon az iskolánkban
minden évfolyamunkon rendes tanítás is zaj-
lott, a zavartalan lebonyolítás érdekében az
alagsori folyosó termeibõl idõlegesen kiszo-
rultak a csoportok, osztályok. Az õszi szóbe-

li vizsga november 18-án, 19-én és 20-án zajlott, ahol a
felkészült elõrehozott vizsgázók mellett jó néhány ke-
vésbé felkészült, javítóvizsgás tanuló feleletét hallgatta
és értékelte a vizsgabizottság. Óhatatlanul is összeha-
sonlítást tettünk saját osztályaink eredményeivel, és ez
megerõsítette azt, hogy a bolyais diákok érettségi vizsgá-
ira, szóbeli feleleteire évrõl-évre büszkék lehetünk.

A május-júniusi, azaz a „rendes” érettségi vizsgaidõ-
szakban 4 végzõs osztályunk 106 tanulója tett érettségi
vizsgát, hozzájuk csatlakozott 29 elõrehozott és 18 is-
métlõ, kiegészítõ vizsgára jelentkezõ diák. Az elért szép
eredmények az évkönyv végén táblázatos formában
részletesen is tanulmányozhatók. A korábbi évekhez
hasonlóan a tavaszi vizsgaidõszakban iskolánk emelt
szintû vizsgaközpontként is mûködött, amikor nem-
csak helyet adtunk az emelt szintû vizsgáknak, hanem
az írásbeliken a felügyeletet – az egy idõben zajló kö-
zépszintû vizsgákkal együtt – az iskolánk tanárai látták
el. A teremcseréket és azt, hogy néhány szünetben
szinte lábujjhegyen, suttogva kellett a fölsõ szinten köz-
lekedni, a diákság fegyelmezetten viselte, „cserébe” 4
napig nem jöhettek be az iskolába a magyar, történe-
lem, matematika és az angol nyelv írásbelik alatt. 

Örvendetes, hogy iskolánk tanulói nagy arányban je-
lentkeznek és tesznek évrõl-évre emelt szintû érettségi
vizsgát. A két tanítási nyelvû osztályainkban az emelt
szintû angol érettségit szinte mindenki választja, hiszen
így lehet 60%-os eredmény és két másik tárgyból angol
nyelven letett sikeres vizsga esetén felsõfokú nyelvvizs-
gával egyenértékû érettségi bizonyítványhoz jutni. Az
angol mellett más tárgyakból is kiemelkedõ számban
jelentkeznek tanulóink emelt szintû vizsgára, mint bio-
lógiából, történelembõl, magyarból, vagy éppen föld-
rajzból, kémiából. Néhány számadat is igazolja mind-
ezt – összehasonlítva iskolánk adatait az OH honlapján
megjelentetett országos statisztikai adatokkal a 2011.évi
május-júniusi idõszak vizsgáit tekintve:
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Nemcsak a diákjainak vállalják be nagy számban az
emelt szintet, hanem a bolyais tanárok közül is sokan –
17 fõ – vállalkoztak emelt szintû írásbeli dolgozatok ja-
vítására, vagy emelt szintû szóbeli vizsgákon vizsgázta-
tói feladatokra.

Osztályozóvizsgák 
Iskolánkban az õszi és a tavaszi érettségi vizsgaidõsza-

kot mindig megelõzik az osztályozóvizsga-idõszakok, hi-
szen minden évben vannak olyan tanulóink, akik egy-egy
tárgyból elõrehozott érettségire jelentkeznek és a tantár-
gyuk még nem ért véget. Az érettségire való jelentkezésük
akkor válik érvényessé, ha a tanuló az adott tárgyból a he-
lyi tantervben megfogalmazott követelményeket teljesí-
tette és ezt bizonyítványba beírt osztályzattal igazolni
tudja. A 2010/2011-es tanévben az õszi idõszakban 37,
míg a május-júniusi vizsgák elõtt 16 tanulónk tett osztá-
lyozó vizsgát. A tantárgyakat és az érettségi vizsgán elért
eredményeik átlagát mutatja a következõ táblázat.

Emelt szintû vizsgák
Az emelt szintû elõkészítõ foglalkozások egy részé-

re jellemzõ, hogy a szaktanárok a félév vége elõtt, illet-
ve az év vége elõtt vizsgákat tartanak. Ez az elmúlt tan-
évben a magyar, a történelem, biológia és a fizika emelt
szintû foglalkozásokra volt jellemzõ iskolánkban. A
vizsgák tantárgytól függõen írásbeli és szóbeli részek-
bõl tevõdtek össze, az itt kapott érdemjegy a félévi és év
végi jegyek megállapításakor nagyon hangsúlyos volt.
A vizsgák célja egyrészt az ismeretek rögzítése, ami
nem könnyû, hiszen egy félévnyi tananyagot kell átis-
mételni - másrészt a szóbeli feleletek során a szóbeli ki-
fejezõkészség fejlesztése, amire év közben kevesebb
idõ jut. Az érettségi vizsgák szóbeli vizsgarészein is
fontos (és pontokat jelentõ) szempont az önálló téma-
kifejtés, a mondanivaló logikus gondolatmenetbe ren-
dezése, a felelet megszerkesztettsége – így az emeltes
vizsgák mintegy fõpróbaként szolgálnak a tényleges
vizsgák elõtt.



Az Országos kompetencia-
mérés 2010. május 26-án nyol-
cadik alkalommal mérte fel a
közoktatásról szóló törvényben
meghatározott tanulók 6., 8. 10.
évfolyamos csoportjának teljes
körében a szövegértési képes-
ségeket és a matematikai esz-
köztudást. A mérésben alkal-
mazott feladatok nem a tudás-
tartalom elsajátításának mérté-
két mérik, a felmérés nem az
adott tanévi tananyag ismeret-
anyagának számonkérése, ha-
nem azt vizsgálja, hogy a diá-
kok a közoktatásban addig elsa-

játított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a
mindennapi életbõl vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különbözõ szövegekhez (elbe-
széléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, me-
netrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kér-
dések jellemzõen az információk visszakeresését, követ-
keztetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szö-
veg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a ta-
nulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalma-
zott feladatok valamilyen életszerû szituációban megjelenõ
probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kom-
munikálását kérik a tanulóktól a matematika különbözõ te-
rületeit érintve (mennyiségek és mûveletek; hozzárendelé-
sek és összefüggések; alakzatok síkban és térben; esemé-
nyek statisztikai jellemzõi és valószínûsége).

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolya-
mos tanulója megírja, az eredményekrõl a tanév rendjérõl
szóló rendeletben meghatározott idõpontig minden iskola
visszajelzést is kap. Ez segíti az iskolákat abban, hogy ob-
jektív képet kapjanak teljesítményükrõl, megismerjék erõs-
ségeiket és gyenge pontjaikat e két felmért tudásterületen.
A mérési eredmények megismertetése az iskolákkal az al-
kalmazásképes tudás jelentõségének felismerésére és a ja-
vítás igényének erõsítésére is alkalmas. Az évrõl-évre is-
métlõdõ mérési eredmények a módszerek eredményessé-
gének mutatói is lehetnek az elkövetkezõ években.

A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon használt
kérdõívek, feladatlapok elkészítését, a mérések lebonyolítá-
sát, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak
és az iskolafenntartóknak szóló jelentések elkészítésével
kapcsolatos feladatokat országos szinten az Oktatási Hiva-
tal végzi.

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban
(a skála módosításának okai)

A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalma-
zott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megva-
lósítható igény volt, hogy az egymást követõ évek mérési
eredményei tanulói szinten követhetõk legyenek.

A követéses mérés lehetõségének megteremtése érde-
kében az adatvédelmi szabályoknak megfelelõen az oktatá-
sért felelõs kormányzat és a mérés megvalósításáért felelõs
hivatal közösen kidolgozta a tanulói mérési azonosítót. Ezt
az azonosítót minden mérés elõtt a tanuló intézménye ge-
nerálja ugyanúgy, ahogyan eddig, ugyanakkor a központi
szerveren mûködtetett generátor egy tanulóhoz mindig
ugyanazt a mérési azonosítót rendeli.

A követéses visszajelzés a 2010. évi méréstõl válik lehe-
tõvé, a 2008. évi 6.-os és 2010. évi 8.-os, vagy 2008. évi 8.-os
és 2010. évi 10.-es eredmények összevetésével, és a fejlõdés
vizsgálatával.

Az összehasonlítást nagymértékben megkönnyíti az,
hogy az évfolyamok eddig külön-külön kalibrált skáláit egy
közös skálára cserélték. Erre az elméleti modellek lehetõsé-
get adnak, hiszen a tartalmi keret a szövegértési képessé-
get, illetve a matematikaképességet olyan képességként de-
finiálja, amely egy folytonos skálával leírható.

Az új szövegértés és matematika skála kialakítása, 
kapcsolata a régi skálákkal 

A közös, évfolyamfüggetlen skála kialakításának feltéte-
le az is, hogy az egyes évfolyamok tesztjei közös feladato-
kat is tartalmazzanak. Ezek a közös feladatok jelölik ki a ké-
pességskálán azokat a pontokat, amelyeken keresztül az
évfolyamok közötti összekötés érvényesül. Mivel a kompe-
tenciamérésekben évek óta szerepelnek közös feladatok a
különbözõ évfolyamok tesztfüzeteiben mind a szövegér-
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tés, mind a matematika területén, ez a feltétel adott a közös
skála kialakításához.

A képességszintek 

A képességskálák újradefiniálásával elkerülhetetlenül
együtt járt az új, közös skálán meghatározott, közös képes-
ségszintek kialakítása is. Mivel a közös skála a három évfo-
lyam eredményeit összefogva szélesebb, mint az évfolya-
monkénti skálák voltak, és mivel több feladat szerepel az új
skálán, mint amennyivel külön-külön az évfolyamonkénti
skálák esetében rendelkeztek, az új szövegértés és matema-
tika skálán több, szám szerint 7-7 képességszintet tudtak
kialakítani.

A szintek eléréséhez szükséges képességek alapján úgy
ítélték meg, hogy a 6. évfolyam esetében a 3. képességszint,
a 8. és a 10. évfolyam esetében a 4. képességszint az a mi-
nimális szint mind a két területen, amelynek elérése szük-
séges ahhoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkalmaz-
ni képességeit a további ismeretszerzésben és az önálló ta-
nulás során.

1. Standardizált átlagos képességek 

Iskolánk átlagos standardizált képességét a felmérés-
ben rész vett többi iskola eredményeihez viszonyítva
képességpontban láthatjuk. Az 1. táblázatban az intéz-
mény létszámadatait láthatjuk, míg a 2. táblázatban az

A régi szövegértési skálák és az új szövegértési skála kapcsolata

A régi matematika skálák és az új matematika skála kapcsolata
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átlageredményeket hasonlíthatjuk
össze az országos eredményekkel.

A konfidencia-intervallumok fi-
gyelembevételével a mi eredmé-
nyünk mindkét évfolyamon mind-
két területen szignifikánsan jobb az
országos átlagánál.

2. A diákok képességeloszlásának
néhány jellemzõje az iskolánkban 
és azokban a részpopulációkban, 
amelyekbe a mérés alapján 
beletartozunk

A 3. táblázatban diákjaink és a
megfelelõ viszonyítási csoportok
képességeloszlása hasonlítható 
össze.

A táblázatból kiolvashatjuk a
megfelelõ átlagértékeket és az ösz-
szehasonlítás után megállapíthat-
juk, hogy egyetlen esetben sem
alacsonyabb szignifikánsan isko-
lánk eredménye az egyes viszonyí-
tási csoportokban.

3. Az iskola eredménye a tanulók
CSH-indexének és korábbi 
eredményének tükrében 

Az iskolák eredményének meg-
ítélésében fontos a teljesítmény
szerinti abszolút sorrend, ugyan-
akkor ennek az értékelésnek szá-
mos hiányossága is van: a nemzet-
közi és hazai tanulmányok mind
alátámasztják, hogy a tanulók hát-
tere, otthoni körülményei jelentõs
mértékben meghatározzák képes-
ségeik, eredményeik alakulását.
Semmi nincs akkora hatással a
gyermek fejlõdésére, mint a saját
szülei. Éppen ezért az intézmény
teljesítményének megítélésekor a
családi hátteret is figyelembe véve
adták meg a tanulók eredményeit.
A tanulói kérdõív néhány, a család
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szociális-kulturális helyzetére vo-
natkozó kérdésére adott válasza
alapján számították a tanulók je-
lentésben szereplõ CSH-indexét.

A 4. táblázat és 5. táblázat alap-
ján is elmondható, hogy mind az or-
szágos regresszió, mind a megfelelõ
képzési forma telephelyeire illesztett
regresszió alapján tanulóink teljesít-
ménye szignifikánsan jobb, vagy az
elvártnak megfelelõ volt.

Az idén, csakúgy, mint tavaly is,
minden diák a kapott azonosítója
segítségével az interneten keresztül
(www.kompetenciameres.hu) saját
eredményét is meg tudja nézni, így
a fenti adatok ismeretében minden
diák el tudja helyezni magát a ké-
pességskálán, mind országos, mind
helyi környezetben.

Az Országos kompetenciamérésrõl további információkat a www.oh.gov.hu 
honlapon találhat minden érdeklõdõ.


