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A nyelvvizsgáztatás minőség
biztosítása erőforrás-hiányos 

viszonyok között

Ez a cikk a nyelvvizsgáztatás minőségbiztosítási kérdéseinek sajátos, a magyar valóság
ban gyökerező komplex megközelítésével foglalkozik. Nemcsak arról szól, hogy egy 
felsőoktatási intézmény nyelvi szűrővizsgájában hogyan épültek egymásra a minőség
biztosítás egyes elemei, hanem arra is választ kíván adni, hogy a nyelvvizsgáztatás 
folyamatait hogyan lehet úgy alakítani, hogy az erőforrásokat kímélni lehessen, de 
egyben a nyelvvizsga minősége is fenntartható legyen.

A cikk középpontjában az ELTE Angol Tanárképző Központjának 1992-ben kifej
lesztett nyelvi szűrővizsgája, a Test of Language Competence (TOLC) áll. A vizsga 
célja, hogy felmérje a nyelvtanár-szakos hallgatók tudását, és csak azokat bocsássa a 
következő évre, akiknek meghatározott, felső szintűnek megfelelő nyelvtudása van. A 
vizsga tartalma, figyelemmel a képzés során elvárt fejlődésre, részben eltér az első év, 
illetve a második év végén, így a vizsgának két kiadása van (TOLC 1, TOLC 2). A 
TOLC vizsga komplex, szintező típusú nyelvvizsga.

A minőség fogalma. Minőségbiztosítás a nyelvvizsgáztatásban
A minőség fogalma nem egyszerűen azt jelenti, hogy valami „jó” vagy „jobb, mint a 
másik”. Két eltérő valami is lehet nagyon jó, ha mindkettő a maga kategóriájának 
színvonalát hozza. így egyaránt jó lehet például az olcsó kiskategóriás autó és a 
luxusautó, amelyik minden elképzelhető kényelemmel el van látva. A menedzsment
tudományban ezt a követelményt mint a „specifikációhoz való igazodást” írják le. A 
minőség úgy érhető el, hogy csökkentik a bizonytalanságot és a variabilitást a tervezési 
és gyártási folyamatokban, mert ezek a tényezők felelősek elsősorban a gyenge minő
ségért (Evans és Lindsay, 1999, 12, 72). A minőség fogalmába így beleférhet a 
nyelvvizsgák sok eltérése, ha a nyelvvizsgaközpont biztosítani tudja a vizsga öna
zonosságát. Az önazonosság a fenti példában szereplő autók önazonosságával és a 
specifikációhoz való igazodással rokonítható. A vizsgaközpont által tervezett és az 
egyes vizsgaidőszakokban felhasznált vizsgaanyagok (vizsgaverziók) a lehető leg
nagyobb mértékben összevethetők, csereszabatosak legyenek. Ha ez nem teljesül, a 
sikeres vizsgához elérendő minimumpontszám sem értelmezhető ugyanazon nyelv
tudás-szintnek a számszerű kifejezéseként.

A modem menedzsmenttudományban a hangsúly a gyártási folyamat végén meg
jelenő „meóstól” a gyártási folyamat minden részletének figyelemmel kísérése felé 
mozdult el, azért, hogy így csak jó minőségű termék kerüljön ki a gyártásból (Pike és 
Barnes 1996; Evans és Lindsay 1999). A folyamat és folyamatszabályozás középpontba
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állítása (Veress 1999, 95; Kalapács 2000, 261), az, hogy a hangsúly a hibák megelő
zésére esik (Kalapács 2000, 262), tökéletesen egybecseng a nyelvvizsgáztatás modem 
felfogásával, mely szerint a nyelvvizsga sokkal több, mint produktum (vizsgaleírás, 
feladatok, tételek, kulcsok, pontok stb.) A produktum mellett meg kell határozni, minek 
kell történnie a vizsgaanyagok megírása, moderálása, kipróbálása és a vizsgafolyamat 
többi szakaszában.

Míg a nyelvvizsgáztatás terén alkalmazandó minőségfilozófia beleillik a minőség
biztosítás legáltalánosabb gondolati kereteibe, erőforrás-hiányos viszonyok között a 
legmodernebb megközelítésmódok nem mindig alkalmazhatók. Gyakran szükség van 
aktív, intervencionista megoldásokra. Szükség lehet olyan kollégára, aki ellenőrzi, hogy 
az értékelők visszahozták-e az összes dolgozatot és pontozási táblát (hiszen a dolgoza
tok hazavitelét meg kellett engedjék), hogy az adatok számítógépre vitele pontosan 
történt-e meg (hiszen túlterhelt kollégák végezték az adatbevitelt) és hogy a feladatok 
az elemzésekben beválnak-e (mert a próbán túl kevesen vettek részt - valószínűleg 
azért, mert honoráriumot nem lehet fizetni). Aktív, intervencionista jellegű a minőség
biztosítás akkor is, ha bizonyos dolgozatokat újra kell értékeltetni, vagy ha ki kell zárni 
némelyik értékelőt a további munkából. A minőségbiztosítás további feladata az, hogy 
az ütemanalízisek* alapján bizonyos gyengén szereplő feladatokat a pontozásban 
semlegesítsen, beavatkozzon a folyamatokba egyéb más úton-módon azért, hogy az 
eredményeket bizalommal lehessen értelmezni, mintha sokkal több erőforrást lehetett 
volna igénybe venni a vizsgához.

A nyelvvizsgáztatás drága „műfaj”; nem utolsó sorban azért, mert szükségképpen 
nagyon művi tevékenység. Mindezek eredményeképp gyakran a kívánatosnál sokkal 
kevesebb történik a minőségbiztosítás terén, mint amire szükség lenne. Bár vannak 
magyar hagyományok, amelyek kedveznek a magas színvonalú minőségbiztosítás 
alapértékeinek (Enyedi és Medgyes 1998, 3), a nyelvvizsgák minőségére irányuló 
törekvéseket gyakran az erőforrások elégtelensége buktatja meg. Ha a magyar szakem
bernek van is rálátása a nyelvvizsgáztatás nemzetközi eredményeire, az ebből ébredő 
vérmes szakmai reményeket csak komoly emberi áldozattal tudja megvalósítani. Sorsa 
a folyamatos küzdelem; azért, hogy az innováció eredményei fenntarthatóak legyenek, 
és ne menjenek veszendőbe. Munkája tehát sokban a kötéltáncosra, a minőségi követel
mények és a korlátozott erőforrások közötti kínos egyensúlyozás mutatványára em
lékeztet.

A nyelvvizsgák minőségbiztosítása komplex megközelítést és eszközrendszert kí
ván. Ennek bizonyos elemei, úgymint a vizsgáztatók képzése, a jó minőségű feladatok 
készítése stb. sokak számára is egyértelműen ismertek. Ez a cikk a minőségbiztosítás 
kevésbé ismert és elismert elemeit veszi célba. Ilyen elem lehet a vizsgafejlesztés 
folyamatának takarékosabbá tétele a minőség egyidejű fenntartásával, az intézményi 
standardok meghatározása, az alkalmazható eredményszámítási módszerek, valamint 
hogy a feladatbankok alkalmazása hogyan segítheti elő az erőforrásokkal való takaré
koskodást.

* A szerző az angol item analysis-t magyarul ütemanalízis-seX adja vissza. (A szerk.)
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A probléma gyökerei
A cikkben bemutatott megközelítés és megoldások a magyar felsőoktatás erőforrás
hiányos közegében gyökereznek. A helyzetet évek óta az emberi erőforrások elégtelen
sége, a meglévők leterheltsége jellemzi.

Már 1992-ben, röviddel a szűrővizsga megtervezése után kiütköztek az erőforrás
gondok. Úgy tűnt, a vizsga, amely akkor a négy alapkészséget, a nyelvismeretet és 
szókincset 5 külön vizsgarészben mérte, túl nagyra sikerült. A helyzetet jól jellemzi 
Dávid és társai (1996) egy nyomtatásból kimaradt szövegrészlete: „A tanszék nyelv
vizsga teamje érzékelte a feszülő ellentétet. Amíg a tökéletességre törekvés hagyomá
nyos hazai értékrendje és a nyugati professzionalizmus arra sarkallta őket, hogy 
lelkiismeretesen és legjobb tudásuk szerint végezzék munkájukat, a szűkös erőforrások 
realitásai a korlátokra figyelmeztettek. Tudatában voltak annak is, hogy a nyugati segély 
nem fog sokáig tartani. [...] Az elkövetkező évek egyik legfontosabb és visszatérő 
dilemmája lett, hogy hogyan valósítható meg a munkatársak terhelésének csökkentése 
úgy, hogy a vizsga összetettsége és érvényessége is hosszú távon fenntartható marad. 
[...] A helyzet csapdát rejtegetett. Jelentős erőforrások további befektetése nélkül a 
vizsga nem lesz szakmai alapon védhető, és feladatát, a kimenet szabályozását sem 
tudja majd jól ellátni. Ha így funkciótlanná válik a vizsga, létének értelme veszik el, 
míg ha az eredmények megbízhatóak, és ezáltal fontos döntéseket alapoznak meg, a 
vizsga félni- és gyűlölnivaló lesz.”

A fenti leírás feltehetőleg sokak számára ismerősen cseng. Hasonló helyzetek 
mindig kecsegtetnek kényelmes megoldásokkal is. Az egyik mindjárt az, hogy le lehet 
farigcsálni a vizsgaanyagok gondos előkészítésére szánt időt, el lehet tekinteni attól a 
„műgondtól”, amellyel a jó feladatok készülnek. Csökkenteni lehet továbbá a vizsga 
méretét (komplexitását) is, elhagyva egyes feladattípusokat, vagy teljes vizsgarészeket 
is, egészen addig, amíg a maradék nem több, mint a gyorsan javítható feleletválasztós 
feladatsor. Ahogy egy nagy fej hagymát is meg lehet hámozni oly módon, hogy később 
alig lehet ráismerni a maradék valamire, egy komplex, szintező vizsgát is addig lehet 
fogyasztani, amíg a maradvány jobb esetben is csak egy erős teljesítménymérő vizsga, 
amely nem mérheti a nyelvtudás egészét. A ráfordítások csökkentése etikai megfon
tolásokkal is élesen ütközik. Mivel a szintező vizsgákon általában sok múlik (karrier, 
továbbjutás az egyetemen stb.), a vizsgaeredményekkel kapcsolatos döntésekhez szak
mailag védhető módon kell eljutni.

A vizsga méretét és a szükséges erőforrásokat érintő dilemmát az Angol Tanárképző 
Központ a vizsgáztatás hatékonyságának növelésével kísérelte meg feloldani. A mottó 
az volt, hogy ki kell fejleszteni a legmodernebb mérési technológiát, amíg a külföldi 
finanszírozásból futja, majd tartani a színvonalat azután. Jelen cikkemben ezeknek a 
törekvéseknek az egyes elemeit ismertetem.

Az intézményi standard
Az utóbbi években a diákok nyelvtudásának színvonala is gondot okozott. 1997 és 2000 
között a felvételi pontszámok csökkenését lehetett megfigyelni. A sokféle középiskolai 
standard miatt a középiskolai érdemjegyek beszámítása valószínűleg csökkenti a 
felvételi eredmények megbízhatóságát, bár e tendencia értelmezése vitatható. Megfon
tolandó értelmezés például az, hogy a csökkenő tendencia a felvettek számának 
jelentős, mintegy 50%-os növelésével függ össze. A felvételi eredményekben kimu-
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tatható tendenciák azonban, éppen a lentebb tárgyalt feladatbankos eszközrendszer 
segítségével, több évfolyam összevetésén keresztül, 1996-tól kezdődően a képzési 
program során is kimutathatóak voltak. Habár a lefelé mutató trend mintha stabi
lizálódott volna 1998 körül, az emberi és anyagi erőforrások, az intézményi standard, 
valamint a vizsgáztatás szakmai kívánalmai között meglévő feszültség tovább éle
ződött. A tanszék képzési programját egyes sajátosságai, úgymint a kiscsoportos 
szemináriumok dominanciája és a program erős integráltsága, hangsúlyozottan ér
zékennyé tették a hallgatók száma tekintetében. A kérdés úgy szólt, hogy megenged- 
hető-e az, hogy tartva a korábbi színvonalat, a TOLC-on több hallgató bukik meg, vagy 
tekintettel a hallgatói nyomásra, a tanszék szállítsa le a minimum-követelményeket.

Miben segít a nyelvvizsgáztatás szakirodalma?
Megállapítható, hogy a szakirodalom olyan kulcsfontosságú területek tekintetében, 
mint a nyelvvizsga-anyag fejlesztésének az eljárásai, az intézményi standardok meg
határozása, az eredményszámítás technikái és a feladatbankok alkalmazása nem ké
nyezteti el a szakembert. A legtöbb forrásmű a vizsgaanyag-fejlesztés hagyományosnak 
tekinthető eljárását, modelljét ( 1. ábra) jelöli meg mint követendő ortodoxiát (Hughes 
1989, Alderson és társai 1995, Bachman és Palmer 1996). A minőség záloga ennek a 
modellnek az alkalmazása, azonban ha bevezetik, a tapasztalatok szerint drága mind 
az anyagiak, mind pedig a ráfordított idő tekintetében. A hagyományos modell leg
drágább szakasza a készülő nyelvvizsga-anyag próbája (pre-tesztelése) olyan diákcso
portokon (mintákon), amelyek a vizsga célcsoportjával összevethetők. A szakirodalom
ban kevés utalás van arra, hogy mi a teendő, ha a próba drágasága miatt nem vállalható. 
Alderson és társai (1995, 218) egyetlen mellékmondatot szánnak e lehetőségnek: a be 
nem váló feladatok az „éles vizsga” után, de még a pontozás előtt is figyelmen kívül 
hagyhatók, ha azokat korábban a próba során nem lehetett kiszűrni. Hughes (1989,52) 
elismeri, hogy bizonyos helyzetekben (megfelelő pre-teszt csoportok hiánya, vizs
gabiztonsági megfontolások) a próba nem megvalósítható, de nem ad iránymutatást, 
hogy mit lehet hasonló helyzetben a vizsga minősségének fenntartása érdekében tenni.

A feladatok megszerkesztése

Moderációs (bizottsági) szakasz

Próba (pre-teszt)

A pre-teszt eredményeinek elemzése

A vizsgaanyag javítása elemzés alapján

A vizsgáztatás szakasza

Az „éles" vizsga elemzése

A vizsgaeredmények kiszámítása, utólagos korrekció, döntés

1. ábra: A nyelvvizsga-anyagok fejlesztésének hagyományos modellje
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A próba után a vizsgáztatás következő nehéz pontja annak megválaszolása, hogy az 
intézményi teljesítményminimum adekvát módon kifejezi-e az intézményi standardot, 
más szóval a szakember el kell döntse, milyen vizsgateljesítmény tekinthető elég jónak. 
Ha komplex, több vizsgarészből álló nyelvvizsgáról van szó, meg kell oldania a 
vizsgarészekben keletkező részeredmények összesítésének problémáját is, oly módon, 
hogy az összesítés módja is megfeleljen az intézményben elfogadott nyelvi kompeten- 
cia-modellnek. A nyelvvizsgák akkreditációjának tanulságaiból megállapítható, hogy 
a nyelvvizsgáztatás magyarországi gyakorlata túlnyomórészt hű maradt a bukási pont
határ időben előre, az összesített nyerspontszám adott százalékaként való megha
tározásához.

A nyelvvizsgáztatás folyamatának szakirodalmi tárgyalásával összevetve, az in
tézményi standardok meghatározásának és (fenntartásának) irodalma az angol nyelvű 
kézikönyvekben kiterjedtebbnek tűnik. Popham (1981), Alderson és társai (1995) 
részletesen és külön fejezetben, míg Bachman és Palmer (1996) egy fejezet kiemelt 
részében (pp. 223-224) tárgyalják a kérdést. Bachman (1990) viszont csak egy vég
jegyzetben foglalkozik vele (p. 232). Néhány más kézikönyv meg sem említi a problé
mát (Oller 1979, Henning 1987, Baker 1989, Hughes 1990, Weir 1990 és 1993). A 
feladatbankokkal, elméleti alapvetésükkel és az alkalmazásukhoz szükséges technikák
kal kapcsolatos irodalom bőségesnek tekinthető (Popham 1981, Henning 1987, Bach
man 1990, Alderson és társai 1995, McNamara 1996). Ezek a források azonban nem 
térnek ki olyan helyzetekre, melyekben a feladatbankok alkalmazását az erőforrások 
szűkössége kényszeríti ki.

A TOLC minőségbiztosításának néhány eszköze
Az alábbiakban a vizsgafeladat-fejlesztés folyamatának adaptálását, a standardok 
meghatározását és a kapcsolódó eredményszámítási módszereket, valamint a feladat- 
bankolás megkezdését kísérlem meg bemutatni.

A vizsgafeladat-készítés folyamatának módosítása
Még akkor is, ha egy vizsgafeladatot mintaszerűen próbálnak ki, és a próba eredményei 
jók, nem lehet teljességgel garantálni azt, hogy ugyanazok a feladatok a vizsga 
megíratása során is ugyanolyan jól fognak szerepelni. Ez azért lehetséges, mert a 
próbához, a vizsga célpopulációjához hasonló, azt adekvát módon reprezentáló diák
csoportot kell választani. Ez természetesen igen nehezen valósítható meg, leginkább 
azért, mert a próbacsoport egy konkrét földrajzi és társadalmi meghatározottságú 
diákcsoport, osztály lesz.

A TOLC kidolgozásakor az Angol Tanárképző Központ munkatársai a konzulens 
szakértők útmutatását követték, akik a vizsgaanyag-fejlesztés hagyományos modelljét 
tanították (1. ábra). Ezt a modellt állításuk szerint a nagy vizsgaközpontok alkalmaz
zák. Az Angol Tanárképző Központ azonban nem minősíthető nagy vizsgaközpontnak, 
így nem csoda, hogy a konzulensek egyikének jelentése bővelkedik a feladatok kipróbá
lásának nehézségeit ecsetelő részletekben (Clapham 1993), annak ellenére, hogy a 
kollégák az előírtak szerint próbálták anyagaikat.
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Az előzmények: a próba kiszámíthatatlansága
Clapham többször utal a célpopulációnak megfelelő próbacsoport kiválasztásának a 
nehézségeire. A kollégák még más városokban lévő egyetemekre is elutaztak, hogy a 
megfelelő (összemérhető) próbacsoportot felleljék, ez azonban nyilvánvalóan igen 
drága megoldás. Ilyen helyzetekben attól is lehetett tartani, hogy a vizsgatitok is 
sérülhet, és a próba mechanizmusa (mikor, hol, kivel stb.) kitudódik, hiszen közismert, 
hogy a diákok közötti kommunikáció bizonyos területeken igen jó. A próba részévé 
vált így az is, hogy a kollégák, helyi tanszéki segítséggel, nem fedték fel, honnan jöttek, 
azonban a próba diákalanyai egy idő után gyanítani kezdték, hogy a pre-tesztelők 
máshonnan valók. Később, a távoktatás analógiáját követve a „távpróbát” is bevetették, 
de teljes kudarcba fulladt. A tanulság az volt, hogy a vizsgaanyag-fejlesztő vagy 
biztosítani tudja a próba megfelelő szakmai és anyagi feltételeit, vagy más, szakmailag 
éppen olyan jól védhető megoldás után kell néznie. Legkésőbb 1994-re világos volt, 
hogy a vizsgaanyag-fejlesztés hagyományos modellje nem lesz fenntartható. A kol
légák egy részének az volt a véleménye, hogy ők már elég gyakorlottak ahhoz, hogy a 
próbát elhagyják. Mindezek mellett látták a próbának és az azon alapuló elemzéseknek 
mint gazdag információforrásnak az értelmét is. Abban egyeztek meg, hogy adaptálni 
kell a feladatfejlesztés hagyományos modelljét, figyelembe véve a magyar viszonyokat 
és a rendelkezésre álló erőforrásokat.

Az adaptált modell jellemző vonása a próba kihagyása a fejlesztési folyamatból (2. 
ábra). Helyette úgynevezett post-hoc (post-teszt) módszereket alkalmaz a próba szak
mailag védhető alternatívájaként. A feladatok minőségét, beválását csak a vizsga 
lefolytatása után elemzik. Azonosítják a többinél gyengébb feladatokat, majd pedig 
semlegesítik őket, hogy ezek a feladatok ne számítsanak bele egyik vizsgázó ered
ményébe se. Természetesen nem lehet előírni, hány feladat semlegesítésére van szük
ség, hiszen az elemzés eredménye oly sok tényezőtől függ. Általános szabályként csak 
annyit lehet megfogalmazni, hogy a szükségképpen több fordulóban folyó elemzéseket 
azelőtt kell abbahagyni, mielőtt a feladatsor megbízhatósága csökken, éppen a bent 
maradó feladatok alacsony száma miatt. A post-hoc megközelítésnek az előzetes 
próbával szemben előnye, hogy a válaszadók itt már maguk a vizsgázók, a vizs
gafeladat-fejlesztő nem egy szükségképpen nehezen általánosítható próba eredmé
nyeivel szembesül, hanem az „éles” vizsga valós vizsgakörülmények közt keletkezett 
adataival. Mi lehet ennél hitelesebb?

A feladatok megszerkesztése

Moderációs (bizottsági) szakasz

A vizsgáztatás szakasza

Az „éles" vizsga elemzése

A vizsgaeredmények kiszámítása, döntés

2. ábra: A vizsgaanyag-fejlesztés adaptált modellje
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A post-hoc technika segítségével lehetőség nyílik arra is, hogy az elemző javítson a 
feladatsor megbízhatóságán. Ezt az teszi lehetővé, hogy a feladatsor egészén jó ered
ményt elérő vizsgázók általában eltérnek kevésbé sikeres társaiktól abban, ahogyan 
szerencsétlen megfogalmazású vagy félrevezető feladatokra reagálnak. A feladatsor 
egészén jó eredményt elérő vizsgázók, épp jobb nyelvi képességeik miatt, gyakran 
komplikált logikai mutatványokra vállalkoznak, és végül belebuknak. A gyenge ered
ményt elérők a találgatás stratégiájához menekülnek, amely meglepően sokszor sikert 
is hoz. Ily módon a post-hoc technikák magakadályozhatják, hogy a jó eredményt elérő 
diákok meg nem érdemelten pontokat veszítsenek, illetve gyengébb társaik meg nem 
érdemelten pontokat szerezzenek (Dávid 2000).

A post-hoc technikák egybecsengenek a vizsgafejlesztés általánosabb követelmé
nyeivel is. A jó vizsga az, amelyben a vizsgázó megérdemelten kap vagy veszít pontot, 
tehát a jó vagy rossz válasz adásának oka, „kulcsa” a vizsgázó nyelvtudásában keresendő. 
Továbbá egybecsengenek a mérés követelményeivel is, amennyiben a mérés akkor jó, ha 
megbízhatósága magas és a mérési hiba alacsony. A post-hoc technikák így a meg
bízhatóságjavításán keresztül egyben a vizsga, vizsgafeladat validitását is javíthatják.

Mindezek a tanulságok természetesen nem születtek még meg akkor, amikor a 
vizsgafeladat-fejlesztés modelljét 1994-ben módosítottuk. A megbízhatóság, diszk
rimináció javítása és más utólagos korrekciók alkalmazásának érvrendszere később 
született meg, sok munka, kísérletezés és a felhalmozott tapasztalatok tükrében. Az 
elemzések 1995-ig csak klasszikus ütemanalízissel készültek, amely többek között 
kiterjedt a szórásnégyzet, a standardeltérés, belső konzisztencia (Alpha az 1. táblázat
ban), a standard mérési hiba (SEM) és két diszkriminációs mutató (az átlagos biszériális 
és pont-biszériális együttható) vizsgálatára.

A kialakult gyakorlat szerint a semlegesítendő ütemek elsősorban azok, amelyeknek 
negatív a diszkriminációs értékük, vagy - másodsorban - amelyeknek ugyan pozitív, 
de nagyon alacsony, nulla közeli a diszkriminációs értéke. A feladatsor így rövidebb 
lesz, de jobb mérési eszköznek tekinthető a fent felsorolt jellemzők többsége alapján, 
amint azt például az 1. táblázatban bemutatott feladatsor is mutatja. A táblázat bal 
oldalán az elemzésnek az a fázisa látható, amelyben az első 3 ütem semlegesítésének 
eredményét láthatjuk. A megmaradt 67 ütemet további elemzéseknek kellett alávetni. 
A táblázat jobb oldalán láthatók az elemzés negyedik körének eredményei. A feladatsor 
rövidebb lett, de minőségi mutatói javultak.

7. táblázat: Az 1998-as nyelvhasználati feladatsor ütemeinek elemzése

A feladatsor első elemzése után A feladatsor negyedik elemzése után
Az ütemek száma 67 Az ütemek száma 47
A vizsgázók száma 113 A vizsgázók száma 113
Szórásnégyzet 48,585 Szórásnégyzet 39,613
Standardeltérés 6,970 Standardeltérés 6,294
Aszimmetria 0,150 Aszimmetria -0,004
Kurtozis -0,068 Kurtozis -0,294
Cronbach-féle Alpha 0,772 Cronbach-féle Alpha 0,8
Standard hiba (SEM) 3,331 Standard hiba (SEM) 2,827
Ütemek átl. nehézsége 0,621 Ütemek átl. nehézsége 0,600
Átlagos Pont-Biszériális 0,248 Átlagos Pont-Biszériális 0,314
Átlagos biszériális koeff. 0,353 Átlagos biszériális koeff. 0,443
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Az olvasónak bizonyára feltűnt, hogy a post-hoc elemzési technikákkal kapcsolat
ban csak diszkrétpontos feladatokról volt szó. Felmerülhet az a kétely, hogy a post-hoc 
megközelítés kizárólag e feladatsorok esetében alkalmazható, mivel csak a diszkrét
pontos feladatsorok állnak olyan sok ütemből, hogy el lehet venni belőlük, míg vannak 
olyan feladattípusok is, például egy fogalmazási feladat, amely jellemzően csak egy 
feladatból áll. A post-hoc technikák először valóban csak a TOLC diszkrét elemekből 
álló vizsgarészeinél (nyelvhasználati és beszédértés feladatsorok) jelentek meg. Nem 
véletlenül, mert a statisztikai eszközrendszer - és természetesen a vonatkozó szak
értelem is - csak ezt tette lehetővé. A post-hoc technikák kiterjesztésére a vizsga 
kritériumorientált, integrativ részeire több éves fejlődés, fejlesztés és nem utolsó sorban 
tanulás után 1999-ben kerülhetett sor, amikor a vizsga egésze feladatbank rendszerben 
kezdett el működni (lásd később). Még két említésre méltó oka volt annak, hogy a 
post-hoc technikák a diszkrétpontos feladatoknál debütáltak:

1. A diszkrétpontos feladattípusok sokkal érzékenyebbek a feladatfejlesztés tökélet
lenségeire, mint kritériumorientált-integratív társaik. A vizsgázó e feladatok megoldása 
során nincs abban a helyzetben, hogy feladatát, a kérdést pontosítsa, mint ahogy 
megteheti, és meg is teszi például az interjú típusú beszédkészség vizsgarészekben 
(Katona 1996). A jó diszkrétpontos feladatra épp az jellemző, hogy ilyenfajta értel
mezésre nincs is szükség.

2. A vizsgaanyag kipróbálásával kapcsolatos nehézségek elsősorban a diszkrét 
elemekből álló feladattípusokat sújtották, mert a mérési konvenciók szerint a próbák 
elemszáma esetükben nagyobb kell legyen, mint kritériumfüggő társaiknál. A szoftver 
minimális elemszám igénye is meghaladja 2 átlagos iskolai tancsoport nagyságát 
(MicroCAT 1988), ami nélkül a statisztikai elemzés ugyan lefuttatható, de a kapott 
értékek értelmezhetetlenek.

A standard meghatározásának és az eredmény-összesítés 
módszereinek áttekintése
A standard meghatározása és az eredményösszesítés nem egyszerűen technikai kérdés, 
hanem értelmezési feladat. A nyelvtudás mérése során kettős értelmezési folyamat 
játszódik le. Először a vizsgázó teljesítménye számszerű, pontokban kifejezett értel
mezést kap. Majd amikor a vizsgaeredményeket összesítik, a számokat ismét értel
mezni kell: meg kell tudnunk mondani, mely értéktől felfelé tekinthető a vizsga 
sikeresnek. Mivel a nyelvi teljesítmény pontszámra váltása, majd a pontok értelmezése 
torzítások forrása lehet, nagyon fontos, hogy a vizsgáztatás e szakaszai kellő figyelmet 
kapjanak. Az itt használatos technikáknak, módszereknek ki kell fejezniük és a gya
korlatban meg kell valósítaniuk az intézmény nyelvtudásról alkotott képét. Bármeny
nyire jó és szakmailag elfogadható is a nyelvtudásról alkotott elmélet, a nem megfelelő 
standard vagy eredményösszesítési módszer a ponteredmények érvényességét áshatja 
alá.

A standard meghatározásánál a legfontosabb megválaszolandó kérdés az, hogy 
mennyire kell a vizsgázói teljesítményeknek jóknak lenni ahhoz, hogy elég jók legye
nek. A siker/bukás ponthatárnak egyszerű, állandó százalékként való meghatározása 
tisztán normafüggő megoldásnak tekinthető, amely elfogadhatatlan mindazok számára, 
akik egyébként a kritériumfüggő vizsgafeladatok, vizsgáztatási módszerek híveinek 
vallják magukat. A ponthatár egyszerű pontszámként való rögzítése aligha jelent
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minőségileg jobb megoldást. Ezek a megoldások azért tekinthetők normaorientál
taknak, mert implicit módon azt feltételezik, hogy az egyes vizsgaidőszakokban fel
használt, egymással csereszabatos feladatsorok összetettsége, azaz a vizsgázó által 
érzékelt nehézsége azonos, valamint a vizsgáztatók szigorúsága is azonos, tehát mind
egy, hogy egy dolgozat melyikhez kerül. Mint vizsgáztatók - és volt vizsgázók - 
tapasztalati úton is tudjuk, hogy ilyen feltételezéssel nem lehet élni. A nehézség és 
szigorúság szórását tagadni nem, csupán figyelmen kívül lehet hagyni, ahogy az meg 
is történik megdöbbentően sok nyelvvizsga esetében.

A nyelvvizsgáztatás, amint azt a nyelvvizsgák akkreditációjához benyújtott doku
mentációk többsége is mutatja, sajnálatos és jellemző módon hű maradt ahhoz a 
gyakorlathoz, hogy a sikeres vizsgához szükséges minimumpontszámot előre, még a 
vizsga megíratása előtt rögzítik, és még szükség esetén sem korrigálható. Alderson és 
társai (1995,160) nyomán feltehető a kérdés, hogy e vizsgaközpontok miként tervezik 
kontrollálni a feladatok és értékelők nehézségének, illetve szigorúságának váratlan 
változásaiból eredő eltéréseket. Ki számol el az emiatt méltatlanul megbukó vizsgázók
kal? (Természetesen a vizsgán méltatlanul „átmenők” csoportja sem elhanyagolható. 
Bár ők biztos nem fordulnak az ombudsmanhoz, létük az intézményi standardok 
szempontjából éppoly súlyos probléma.) A siker/bukás ponthatár az intézményi stan
dard számszerű kifejezése. Azonosítása érdekében információt kell gyűjteni arról, mi 
tekinthető elfogadható vizsgateljesítménynek, és mi nem. Ezt az információt rá kell 
vetíteni az eredmények összesített pontskálájára. Minden egyéb vizsgálódás nélkül egy 
adott százalékhatárt a siker/bukás küszöbének kinevezni nem csak szakmailag meg
alapozatlan, hanem önkényes is.

Érvényes intézményi standardok meghatározása nem lehetséges anélkül, hogy kellő 
figyelmet szenteljenek a pontok összesítésének módszereire (Bachman és Palmer 1996, 
224, Messick 1988,43). A vizsga koncipiálói természetesen dönthetnek úgy, hogy nem 
összesítik az egyes vizsgarészekben keletkező pontokat. Ebben az esetben úgynevezett 
profil típusú pontozásról van szó, amely azért drága megoldás, mert a standardot 
külön-külön kell minden vizsgarészre meghatározni. Nehézségekre akkor is kell szá
mítani, ha az eredményeket összesítik:

1. Gyakori a feltételezés, hogy az összetett, komplex vizsgák összesített pontered
ménye eleve kritériumorientált, hiszen - mint mondják - a vizsgának vannak kritérium
orientált részei is. Ha azonban a vizsgának diszkrétpontos alkotórészei is vannak, az 
összesített eredmény nem örökli automatikusan a részeredmény kritériumfüggőségét. 
A sikeres vizsgához szükséges minimumpontszám érvényességét ebben az esetben 
ismét meg kell határozni.

2. A következő csapdát a nagyon eltérő jellemzőjű feladattípusokból álló vizs
garészek közös nevezőre hozásának biztosítása rejti. A gyakorlatban az egyes vizs
garészek által nyújtott információt gyakran nem sikerül megfelelően kiegyensúlyozni. 
Egy nyelvhasználati feladatsor, például amely jellemzően sok ütemből áll, szükségkép
pen jobban, dominánsabban fogja meghatározni a vizsga végeredményét, mint a 
legtöbb produktív feladat (írás- és beszédkészség), ha az egyenlő súlyozást nem 
biztosítják. A produktív feladatok értékelését ugyanis általában jóval kevesebb érté
kelési szempont szerint végzik, és még csak gondolni sem lehet arra, hogy egy 
beszédkészség-feladatot a vizsgáztató 50 szempont alapján értékeljen, mert ennyi 
értelmes szempontot nem lehet azonosítani. (A szembeállítás alapja itt az, hogy míg
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egy 50 ütemes nyelvhasználati feladatsor 50 pontszerzési esélyt ad a vizsgázónak, a 
beszédkészség-feladat csupán annyit, ahány értékelési szempontot a vizsgáztató alkal
maz.) Információveszteség lép fel akkor például, ha a diszkrétpontos feladatokra adott 
pontokat lefelé konvertálva összesítik. Ki lehet mondani, hogy ilyen esetekben sok 
munka, műgond, idő és pénz ráfordításával eleve viszonylag kevés információ (szórás
négyzet) keletkezik a mérés során, de még ennek az információnak jelentős része is 
elveszik a pontok „lekonvertálása” során. A diszkrétpontos feladatok ezért generálnak 
viszonylag kevés információt, szemben a kritériumorientált-integratív feladatokkal, 
mert pl. az angol-amerikai gyakorlatban egy ütem csak 1 pontot ér.

Az egyenlő súlyozás elérésének másik módja a kritériumorientált-integratív felada
tokra adott pontok felszorzása. A súlyozás célját így el lehet érni, de ez a megoldás új 
csapdát rejt. Ha a kritériumorientált-integratív feladatokhoz használt értékelési skálán 
túl sok sávot határoz meg a vizsga tervezője, valószínű, hogy nem lehet adekvát 
jegyleírásokat kapcsolni hozzájuk. A vizsgafejlesztők ismereteiből, tapasztalataiból 
alig adódik több, mint annak megfogalmazása, hogy adott szinten mi az elfogadható, 
esetleg annak néhány fokozata, illetve az, hogy mi nem elfogadható. Korlát továbbá a 
jegy leírás megfogalmazásának eszköze, maga a nyelv is, amelyen a jegy leírásokat meg 
kell fogalmazni. Túl sok sáv meghatározása arra csábít, hogy a jegy leírásokat a jó,jobb 
és még jobb stb. relatív, kevés segítséget nyújtó kifejezései lepjék el, az adott szinten 
elvárható nyelvi viselkedés konkrét és abszolút megfogalmazása helyett. A pontskála 
összevonása annak érdekében, hogy csökkentsék a jegy leírások számát, újabb proble
matikus elemmel tetézi az eleve elhibázott irányú törekvést. Az 1 -2, 3-4 stb. jellegű 
skála eleve tágabb teret nyit a vizsgáztatói szubjektivitásnak.

3. További lehetséges buktató azoknak a szorzóknak a hihetősége, amelyekkel az 
egyes készségeket súlyozzák. Milyen nyelvtudás-elmélettel lehet az adott készség 
törtszázalék súlyát alátámasztani? A nyelvvizsgában mért készségekről lehet azt nyi
latkozni, hogy valamely készség kétszer, háromszor olyan fontos, mint a másik kettő. 
Ebben az esetben 50-25-25, illetve 60-20-20 százalékos felosztás képzelhető el.

A lehetséges buktatók legfőbb típusainak felvázolásával azt igyekeztem aláhúzni, 
hogy a nyelvtudás numerikus mérésének során a már leírt kettős értelmezése (a nyelvi 
teljesítmény értelmezése ponteredményekként, majd a ponteredmények újraértelme
zése elfogadható és el nem fogadható teljesítményként) számos olyan csapdát rejt, 
amelyek eltorzíthatják az eredményeket és alááshatják azok érvényességét. Elképzel
hető olyan helyzet is, hogy bár a vizsga minden része jól mér, a pontösszesítés során 
nem az adott szintet el nem érő vizsgázók buknak meg. A csapdák elkerülésének 
hatékony eszköze az úgynevezett nyerspontalapú eredményszámítás feladása.

A TOLC példája
A vizsga 1992-es modelljében a nyelvtudás-minimumot az egyes vizsgarészekben 
külön-külön határozták meg. Ez a megközelítés egyfajta szegmentált nyelvtudás-fel
fogást tükrözött, amely szerint a vizsgázóknak minden képesség terén kiegyensúlyozott 
nyelvtudással kellett rendelkezniük, azaz minden egyes vizsgarészben meg kellett 
feleljenek a minimumkövetelménynek. Ez tehát egy profil típusú eredményközlő 
rendszer volt, amelyben összpontszámot nem is kalkuláltunk (Dávid 1995b). 1994 után 
a tanszéki értekezleteken egy kompenzációs megközelítési mód erősödött meg, amely 
holisztikusnak is nevezhető. Ez a megközelítés abból indult ki, hogy még ekvivalens
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nyelvtudásúnak minősíthető vizsgázók is eltérnek erősségeik és gyenge pontjaik tekin
tetében. 1995-től kezdődően az egyes vizsgarészekben keletkező eredmények alapján 
összesített eredményeket számítottunk. A vizsgázók összesített eredményeik alapján 
mentek át vagy buktak el a vizsgán.

Mind a szegmentált, mind pedig a kompenzációs megközelítés szakmailag védhető. 
Hogy melyik jobb, elméleti alapon nem látszik eldönthetőnek. A szűrés szempontjából, 
meglehet, a szegmentált megközelítés volt alkalmasabb, mert nem az számított, hogy 
adott vizsgázó egy bizonyos készségből mennyivel múlja felül összes többi társát, 
hanem hogy megfelel-e minden tekintetben a minimumkövetelménynek. A megvaló
síthatóság szempontjából azonban a kompenzációs megközelítés volt az alkalmasabb, 
mert az összesített eredmények és a bukási ponthatár érvényességét - amint azt alább 
látni fogjuk - egyszerűbben és meggyőzőbben lehetett megítélni. Általánosságban és 
összefoglalásul az mondható el tehát, hogy a részeredmények összesítésének módja, 
azon túl, hogy ki kell fejezze az intézménynél elfogadott standardot, el kell kerülnie az 
eredmények érvényességét és megbízhatóságát veszélyeztető torzításokat.

A standardok rögzítésének technikái
A szakember értékítélete és a statisztikai eszközök egyaránt nélkülözhetetlenek az 
intézményi standard kialakításában és ellenőrzésében. Mint azt alább majd bemutatom, 
a statisztikai eszközök a pontkonverziók terén voltak a leghasznosabbak, míg az 
értékítélet biztosította a minimumkövetelmény kritériumorientáltságát (Alderson 1993).

A kezdetekkor a konzulensek a szakértői becslések módszerét ajánlották (Alderson 
1993, de Popham 1981 is). A módszer lényege, hogy kiválasztottak néhány megbízható 
ítéletűnek tartott kollégát, akiktől azt kérték, hogy holisztikus alapon azonosítsanak a 
maguk számára olyan diákokat saját csoportjaikban, akiket tanítottak és ezért jól 
ismernek, és akiknek szerintük épp annyi esélyük van arra, hogy átmenjenek a vizsgán, 
mint hogy elbukjanak rajta. Továbbá arra kérték őket, hogy a feladatokat minősítve 
százalékos becslést végezzenek minden feladaton, hogy mi az esélye a „kétesélyes” 
hallgatóknak arra, hogy az adott feladatokat sikeresen oldják meg. Ezekből a becslések
ből aztán ki lehetett számítani, hogy mi az a legalacsonyabb pontszám, a minimum
követelmény, amelyet a vizsgázóknak a sikerhez el kellett érni. Az elképzelés az volt, 
hogy a vizsga érvényességét megerősíti majd, ha a vizsgaeredmények visszaigazolják 
a becslések helyességét.

A szakértői becslések módszere azonban először nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. A becslést végző kollégák - úgy tűnt - alulbecsülhették a „kétesélyes” 
diákokat, akik a vártnál sokkal jobb eredményt értek el. Az okokat keresve a követ
kezőkre jutottam (Dávid 1995a).

1. A becslésre felkért kollégák nem vették számításba a jó válasz adásának vélet
lenszerű esélyét, amely pl. a négy válaszvariációs feleletválasztós feladattípus esetében 
25% még akkor is, ha a válaszadó vakon „totózik”. Minden valószínűség szerint ez volt 
az oka annak, hogy a becslések elmaradtak ugyanazon diákok vizsgaeredményeitől.

2. A későbbiekre nézve érdekesebb volt az a tanulság, hogy a becslést végző 
kollégáknak nem volt elképzelésük diákjaik receptív készségeiről. Tanári munkájuk 
sajátosságai miatt közvetlen és konkrét képet alkothattak a diákok beszéd- és íráskész
ségéről, mert látták őket beszélni az órán, és olvasták dolgozataikat. Olvasási- és 
beszédértés-készségükről távolról sem rendelkeztek pontos képpel.
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A tanárok diákjaikról alkotott képe tehát holisztikus volt, így arra kérni őket, hogy 
külön alkossanak véleményt a beszédértés, beszédkészség stb. részkompetenciákról, 
elhibázott lépés volt. Mindez oda mutatott, hogy bár a szakértői becslés módszerét 
módosított formában érdemes volt megtartani, szegmentált alapon nem lehet a diákok 
sorsáról érvényes döntéseket hozni (Dávid 1995a).

Eredményszámítási technikák
A TOLC legkorábbi, 1992-es modelljének eredmény számítási módszere egyszerű volt. 
Az egyes vizsgarészek részeredményeit 20 pontos skálára váltottuk át. Az átváltás 
megoldotta a súlyozással kapcsolatos problémákat, de a nyers ponteredményekben való 
eredményközlés lehetséges csapdáira legfeljebb részben ígért megoldást. Az infor
mációveszteség is jelentős volt, így mindig akadt megmagyarázhatatlannak tűnő ered
mény. A továbbfejlődés legfőbb mozzanata a nyers ponteredményekben való ered
ményközlés felváltása egy olyan rendszerrel, amelyben az eredmény számításának 
kiindulópontja továbbra is a nyers-pont, de az eredmények közlésére már egy másik 
pontskála használatos. Két egymást követő ilyen rendszer kifejlesztéséről tudok be
számolni.

1995-től kezdődően a nyers-ponteredményeket standard-ponteredményekké váltot
tuk át (Brown 1988). Mivel a standardizált eredmények legalsó értéke nem 0 volt, 
hanem egy negatív érték, további konverziós lépésekkel az eredményskálát a pozitív 
tartományba toltuk, hogy mind a diákok, mind a vizsgaeredmények kiszámításában 
részt nem vevő kollégák könnyebben értelmezhessék az eredményeket. Ennek a mód
szernek a fő vonzereje abban állt, hogy normál eloszlásúvá téve az eredményeket, 
növelte azok összevethetőségét, és összpontszámok formájában summázta a részered
ményeket. Néhány éven belül azonban megmutatkoztak az eljárás gyengéi is. A standar
dizált eredmény az eloszlás nyerspontok alapján kalkulált szórásának és átlagának a 
függvénye, amely érzékennyé teszi a vizsgapopulációban bekövetkező lassú vál
tozásokra. Ilyen lassú változás volt a vizsgázók nyelvtudásának fokozatos, de évről évre 
még nem jelentős mértékű eróziója, amely az ily módon számolt eredményekben 
nehezen mutatható ki. Minthogy az eróziós folyamat 1996 után diagnosztizálható volt, 
világossá vált, hogy a nyerspontok alapján számított standardizált eredményekkel nem 
tartható a tanszéki standard. A megoldást a feladatbankolás integrált rendszere jelen
tette.

A feladatbank
Az erőforrások csökkenése már korábban arra késztette az Angol Tanárképző Közpon
tot, hogy feladatbankok kiépítését kezdje meg. A feladatbank szót sokan és sokféle 
értelemben használják az idegen nyelvek tanításával foglalkozók között. Kezdve a 
legegyszerűbb felfogástól, amely szerint egy feladatokkal teli szekrény már feladat
banknak minősíthető, egészen a legösszetettebbekig, ahol is a vizsgaanyagot a feladat
anyag korábbi felhasználása és azok elemzései figyelembe vételével szerkesztik meg. 
Feladatbankoknak valójában csak olyan feladatok tekinthetők, amelyeket vagy kipró
báltak, vagy vizsgán felhasználtak már, és az ott kapott válaszok alapján empirikus alapon 
minősítettek (Lengyel és társai 1999). így a feladatbankok megkülönböztető jegye, hogy 
a feladatok minősége ismert, adatokkal alátámasztott (nehézség, diszkrimináció stb.).

Mivel a bank működése egyes feladatok korábbi beválásának elemzésére épül, a
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feladatbank kiépítése azt is lehetővé teszi, hogy a feladatokat időről-időre a vizs
gabiztonság szem előtt tartásával újra felhasználják. Hasonlóan a nyersanyagok újra
hasznosításához, egy feladatbank alkalmazása költség- és erőforrás-takarékos vizs
gáztatást tesz lehetővé. Elkerülhetővé válik az, hogy a vizsgaanyag-fejlesztés és a 
standardok érvényesítésének roppant munkáját minden egyes vizsgaidőszak vagy 
vizsgaalkalom előtt teljesen újra keljen kezdeni.

Klasszikus és probabilisztikus módszerek
Feladatbankok működtetéséhez megfelelő statisztikai eszközök kellenek. A klasszikus 
tesztelméletre épülő szoftverek nem alkalmasak feladatbankok működtetésére, mert a 
jelentős mértékben mintafüggő elemzések nem engedik meg a különböző időben és 
különböző vizsgázói sokaságoknál felhasznált pontos és megbízható összevetését. 
További korlát, hogy az ilyen típusú szoftverek általában csak a diszkrétpontos felada
tok elemzésére használatosak. A kritériumorientált-integratív feladattípusok elemzé
sére az utóbbi két évtizedben probabilisztikus vagy valószínűségi mérési modellen 
alapuló eszközök használatosak (Crocker és Algina 1986).

Csapó (1993), valamint a Modern Nyelvoktatásban Nikolov, Pércsich és Szabó 
(2000) hiteles példákat és bőséges magyarázatokat nyújt e mérési modell alkalma
zásáról, ezért itt csak röviden a modell alapkoncepcióját igyekszem néhány példán 
keresztül megvilágítani. Ha a vizsgázó a feladatsor megoldása során olyan ütemmel 
találkozik, amelynek nehézsége megfelel tudásszintjének, 50 százalék esély van arra, 
hogy válasza helyes lesz. Ha olyan ütemmel találkozik, amely tudásszintjét meghaladja, 
kevesebb, mint 50% esélye lesz a helyes válaszra, ha pedig olyan ütemmel, amelynek 
nehézségét az ő tudásszintje haladja meg, esélye 50%-nál nagyobb. Az elemzéseket 
végrehajtani képes szoftver lehet pl. a Bigsteps (Linacre és Wright 1995), de ezt 
elsősorban a diszkrétpontos feladattípusok, tehát csak két változó vizsgálatára (a feladat 
nehézsége és a vizsgázó tudásszintje) fejlesztették ki. Kritériumorientált-integratív 
feladattípusok elemzésére, ahol három vagy több változó is lehet (a fentieken kívül még 
jellemzően a vizsgáztató szigorúsága is), a Facets nevű szoftver (Linacre 1998) használ
ható. A kettő együtt lehetővé teszi azt, hogy az eltérő típusú részekből álló nyelvvizsga 
egészében meg lehet valósítani a feladatbankokat.

A feladatbankok alkalmazásához szükséges adatelemzési potenciált nem lehet rövid 
idő alatt kialakítani. Úgy látom, az Angol Tanárképző Központban az elmúlt kilenc év 
során megvalósult fejlődés egy természetes folyamat, amelynek egyes állomásait aligha 
lehet átugrani. A szoftverigény mellett a megfelelő szakértelmet is meg kell szerezni, 
s ez sok kísérletezést kíván. A TOLC vizsga fejlődése alapján általánosságban az 
várható, hogy a vizsga gazdája először klasszikus elemző eszközöket használ, majd ez 
után lép tovább a probabilisztikus módszerek felé. 1992 és 1995 között csak a diszk
rétpontos vizsgarészekhez való eszközrendszer és szakértelem volt meg. 1996 és 1998 
között probabilisztikus módszerek segítségével további elemzéseket lehetett végezni 
ugyanezeken a vizsgarészeken, ezek azonban ekkor még csak a tájékoztatást szolgálták. 
Feltehetőleg jellemző és elkerülhetetlen vonása volt e fejlődésnek az a fajta kiegyen
súlyozatlanság, amely még 1998-ban is jellemezte a vizsgát. Míg a diszkrétpontos 
vizsgarészekben egyre fejlettebb elemzési módszerek követték egymást, a kritériumori
entált-integratív vizsgarészekben, eltekintve a kvalitatív technikáktól, legfeljebb több
változós variancia-analízissel lehetett az értékelés minőségéről képet alkotni.
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Az egyensúly 1999-ben állt be, amikor a vizsga minden részében lehetségessé vált 
a probabilisztikus mérési modell alkalmazása. Ez azonban nemcsak a feladatok mi
nőségének elemzését jelentette már, hanem - és innen a jelentősége - a legújabb 
eredményszámítási eljárás bevezetését is. A vizsgáztatók, értékelők éppúgy nyerspon
tokkal osztályoznak, mint annak előtte, de a számítógépes elemzés után az ered
ményeket már úgynevezett logit értékekben, a képesség valószínűségszámításon ala
puló logaritmikus egységében adjuk meg. A rendszert a nagyfokú átfogóság és integ
ráltság jellemzi. Minden vizsgarész feladatbankként, a korábbi évek feladatait újra 
felhasználva üzemeltethető. Az elemzések során minden feladat minőségi mutatóit 
értékelni lehet, lehetőség van egyes feladatok (nem csak a diszkrétpontosak) sem
legesítésére, de akár egyes értékelési szempontok és értékelők semlegesítésére is, ha a 
szükség úgy hozza. A legfontosabb vívmány az, hogy a vizsgázók tudásszintjét a 
feladatok nehézségének beszámításával, a kritériumorientált-integratív feladattípusok
ban ezen kívül még a vizsgáztatók szigorúságának figyelembe vételével állapítja meg, 
megvalósítva a teljesítmények magas szintű összevethetőségét.

A teljesítmények összevethetősége
A rendszer lényegében a feladatok és értékelők elkerülhetetlen különbségeit egyenlíti 
ki. Sokak által ismert, hogy mérések, próba nélkül nem lehetséges tökéletesen cseresza
batos, nehézségében azonos feladatsorokat készíteni, még részletes sablon alkalmazása 
esetén sem. Hasonlóképp nem lehetséges egyforma értékelőket „klónozni”, akiknek 
azonos lenne a lelki beállítottságukat tükröző szigorúságuk. Mégis, ha az egymással 
felcserélhető vizsgaverziókban adott feladat ugyanannyi pontot ér, gyakorlatilag azt 
feltételezzük, hogy a feladatok ugyanolyan nehézségűek. Azt is tudjuk, hogy ha több 
értékelő pontosan ugyanazzal a pontértékkel honorálja a vizsgázók teljesítményét, ettől 
az értékelők szigorúsága, vagy a vizsgázók tudásszintje még nem lesz ugyanaz. El kell 
tehát fogadni azt, hogy minden feladatnak van egy önmagában való nehézsége (amely 
természetesen az eltérő tudásszintű vizsgázóknak mind más és más nehézséget jelent), 
és hogy minden értékelőnek is megvan a maga, eredményeket befolyásoló szigorúsága. 
Mindezen tényezőket, a vizsgázók tudásszintjét beleértve, nem lehet közvetlenül 
megmérni, mint az ajtó magasságát és szélességét, hogy megnézzük, átfér-e rajta a 
szekrény. Mivel a nyelvtudás belső attribútum, először mindig létre kell hozni a 
performanciát, majd az ott tett megfigyelések alapján ki kell következtetni az idegen- 
nyelv-tudás mértékét. A feladatnak és az értékelőnek az eredményekre gyakorolt 
hatását a vizsgakörülmények között aktivizálódó performancia-elemeknek kell tekin
teni. Mint minden nyelvvizsga, a TOLC is becslésen alapul, amelyet azonban nagy 
pontossággal végez el.

2. táblázat: Az értékelők eltérő szigorúsága (szóbeli interaktív vizsgarész, 1999)

Értékelők Értékelők 
szigorúsága

Standard hiba Értékelők Értékelők 
szigorúsága

Standard hiba

A -1.02 (legelnézőbb) .54 F -.14 .42
B -.73 .54 G .11 1.46
C -.47 .44 H .65 .62
D -.28 .44 I 1.01 .54
E -.16 .92 J 1.02 (legszigorúbb) 1.16
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Feladat 
kódja

Feladat nehézsége Standard 
hiba

Feladat 
kódja

Feladat nehézsége Standard 
hiba

4.3 -3.57 (legkönnyebb) .57 8.5 -.28 .55
4.2 -2.35 .53 4.1 .08 .50
4.7 -1.52 .60 4.4 .28 .53
4.6 -.56 .58 4.5 .72 .49

8.4 .89 (legnehezebb) .52

3. táblázat: A feladatok nehézsége közti eltérések (2. éves szóbeli interaktív vizsgarész, 
1999)

A fenti táblázatokban egyrészt az eltérő vizsgáztatói szigorúságok láthatóak (2. táb
lázat), másrészt a szóbeli feladatok eltérő nehézségei (3. táblázat). Figyelemre méltó, 
hogy két külön feladaton mennyire hasonló sorrend állítható fel az értékelők között 
szigorúságuk alapján (4. táblázat).

4. táblázat: Hasonló értékelői szigorúságértékek két másodéves vizsgafeladatban

Értékelő Esszé feladat Értékelő Levél feladat
1 -1.14 (legelnézőbb) 2 -1.94 (legelnézőbb)
2 -0.96 1 -0.35
3 0.72 3 0.66
4 1.38 (legszigorúbb) 4 1.62 (legszigorúbb)

Ha az értékelők szigorúsága és a feladatok nehézsége a fenti táblázathoz hasonló 
rendszerességet mutat később is, a korábbiaknál fairebb és elszámoltathatóbb vizs
gáztatás lehetséges, mert a korábban tisztán performancia-tényezőnek tartott nehézség 
(vagy könnyűség) és értékelői szigor (vagy elnéző pontozás) a vizsgázó eredményébe 
beszámítható. Ugyanazt a nyerspontszámot alapul véve így eltérő vizsgázói logit- 
képességértékeket lehet kapni. Ha a vizsgázót a nehezebb feladatok egyikén vizsgáztat
ták le, a rendszer az ő képességértékét megemeli, és tovább is emeli, ha történetesen a 
vizsgáztató egyike volt a szigorú vizsgáztatóknak.

A probabilisztikus eszközök alkalmazása olyan összevetéseket tesz lehetővé, ame
lyeket korábban vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon bonyolult módon és vitatható 
megbízhatósággal lehetett megvalósítani. Némi egyszerűsítéssel olyan szinten lehet a 
vizsgázók teljesítményét összevetni, mintha az összes, több évben vizsgázott diák 
ugyanazt a feladatsort oldotta volna meg, és ugyanazok az értékelők bírálták volna 
mindegyikük teljesítményét. Egy oktatási intézményben a következő összevetéseket 
lehet tenni:

1. A vizsgázók teljesítményének összevetése többféle feladat (opció) és több érté
kelő alkalmazása mellett.

2. A vizsgázói teljesítmények összevetése az egymást követő vizsgaverziók tartalmi 
eltérései mellett. Jó példa a megoldható problémákra annak a szükségessége, hogy az 
ismételt vizsgák teljesítményei is egybevethetők legyenek. A TOLC kontextusában ez 
azt jelenti, hogy a májusban megbukott vizsgázókat a következő januárban ugyanolyan 
szintű követelmények elé állítjuk.

3. Egymást követő évfolyamok tudásszintjének összevetése lehetővé teszi a vizs-
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gázói tudásszint longitudinális nyomon követését. Mindez kiemelt fontosságú az 
intézményi standard fenntarthatósága szempontjából.

Az 1. típusú, egy vizsgaalkalmon belüli összevetéseket a számítógépes elemzés 
természetszerűleg elvégzi, míg a 2. és 3. típusú összevetésekhez egy horgonyzásnak 
nevezett (Nikolov, Pércsich és Szabó 2000, részletesebben lásd Woods és Baker 1985) 
eljárás szolgál. A horgonyzási eljárással lehetővé válik, hogy az ütemeket, értékelőket 
és vizsgázókat ugyanabba a koordinátarendszerbe helyezzük el, még akkor is, ha nem 
ugyanabban az évben, vizsgaidőszakban stb. született velük kapcsolatban adat (vála
szok, adott pontok). Az egyes adatcsomagok összekapcsolásához néhány bevált ütemet, 
esetleg stabil értékítéletű vizsgáztatót kell a korábbi vizsgaidőszakból, évből stb. 
kiemelni, és az ott kapott mért értékekhez az új elemzést „kihorgonyozni”. Az ilyenfajta 
összekapcsolás a záloga a bukási ponthatár átválthatóságának, hogy ne kelljen a 
standard rögzítésének sok munkával járó eljárását újból és újból elkezdeni. (A „has- 
raütésszerű” ponthatár-megállapítás itt természetesen szóba se jön.)

Sajátos problémák és további lehetőségek
A feladatok nehézségének és az értékelők szigorúságának jelentőségét a szóbeli vizsgák 
mutatják igazán, mert az erőforrások jelentős részét (értékelők, feladatok, ha a vizsga 
feladatra épül) a szóbeli vizsgák vonják el. Az értékelők és feladatok nagy száma az 
összevethetőség mértékét is csökkenti. Probabilisztikus módszerek segítségével a 
mérés így is lehet megbízható, mert a Facets szoftver (Linacre 1998) például 250 
iterációs kört tesz, mielőtt véglegesíti számításait.

Az Angol Tanárképző Központban a kollégák egy része régóta törekedett arra, hogy 
a vizsgában feladatopciók - pl. opcionális esszécímek - legyenek. A feladatopciók 
mellett érvelők szerint nem számít az, hogy a vizsgázó melyik opciót választja, 
tudásszintje így is biztonsággal felmérhető. Érvelésük azzal támasztható alá, hogy ha 
az értékelési skálák jól vannak kidolgozva, a konkrét feladatopció sajátosságait nem 
tükrözhetik, azokra nem utalhatnak. Más kollégák azonban mindig is óvatosságra 
intettek azzal kapcsolatban, valóban mellékes-e, melyik opciót választja a vizsgázó. Az 
eddigi elemzések megmutatták, hogy ha nem is nagyon nagy, de szignifikáns kü
lönbségek lehetnek az elsőéves vizsgán, míg a másodéves vizsgán a feladatok ne
hézségének eltérései nagyobbak, és mind szignifikánsnak tekinthető (5. táblázat és 6. 
táblázat). Mivel az opciók nehézségének eltérései empirikusan alátámaszthatóak, arra 
kell törekedni, hogy feladatopciók csak akkor legyenek a jövőben, ha azok minősítése 
és beszámítása a minőségbiztosítás részeként probabilisztikus eszközökkel megvalósul. 
Az opciók használata mellett érvelők törekvései így összeegyeztethetőek azok aggo
dalmaival, akik az opciók alkalmazásában a teljesítmények összevethetőségének meg
gyengülését látták. Végezetül, de nem utolsó sorban a vizsgázók szempontjait is 
figyelembe lehet venni: teljesítményüket maguk választotta feladat alapján bírálják el.

5. táblázat: Az esszéopciók eltérései (TOLC 1,1999)

Opció Nehézség Standard hiba
3 -1.05 0.41
1 -0.35 0.24
2 0.06 0.22
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6. táblázat: Az esszéopciók eltérései (TOLC 2,1999)

Opció Nehézség Standard hiba
b -0.18 0.22
a 0.06 0.31
c 0.12 0.23

A modern tesztelmélet és feladatbankolás további előnyei
A modern tesztelméletre épülő feladatbankok további nagy előnye, hogy pontosabb, 
nagyobb megbízhatóságú mérést tesznek lehetővé, és minimalizálják a mérési hibát. 
Ennek az a magyarázata, hogy minden nyelvvizsgán a nyelvtudáshoz nem tartozó 
performancia-elemek lépnek működésbe, amelyek lehetetlenné teszik a tökéletes meg
bízhatóságot. Ezek között a legegyértelműbb ilyen tényezők az értékelő személye, 
személyisége és a vizsgafeladat, ezen belül annak témája, formátuma stb., valamint a 
vizsgázó személyisége. Ennek eredményeképpen minden vizsgán szerzett pont, jegy 
stb. szükségképpen mindezen performancia-elemeket tükrözi és egyesíti.

Sok nyelvvizsga még ma is, nem tudván kvantifikálni a performancia-elemek 
hatását, jobb híján figyelmen kívül hagyja őket. A performancia-elemek hatása követ
keztében minden mért eredmény körül egy meglehetősen nagy „véletlen” mérési hiba, 
úgynevezett standard hibatartomány azonosítható. A modem tesztelmélet nagy le
hetősége, hogy ami a klasszikus elmélet szerint osztatlan véletlen hiba, a modem 
tesztelmélet eszközeivel alkotórészeire bontható, mert szisztematikus elemeket is 
tartalmaz. Például ha egy vizsgáztató következetesen a férfi vagy nő vizsgázóknak ad 
több pontot, a mérésbe került hiba szisztematikus hibának tekinthető. Az is szisztema
tikus hiba, ha a vizsgáztató - látva a vizsgázók reakcióját - egy bizonyos feladatra 
rendszeresen több pontot ad, mint más feladatokra. így, ha a vizsgázás performancia- 
tényezői sikeresen azonosítják, a véletlen hiba tovább bontható szisztematikus és egy 
sokkal kisebb, valóban véletlen hiba komponensre - innen a mérés nagyobb meg
bízhatósága és ezen keresztül nagyobb lehetséges érvényessége is.

A modem tesztelméletre épülő feladatbankoknak, illetve ennek a mérési modellnek 
az is előnye, hogy megvalósíthatnak valamit az újabb, kiterjesztett nyelvtudás-model- 
lekből. Egy olyan mérési modell, amely számításba tudja venni a performancia-eleme
ket, jobban ki tudja szolgálni a kiterjesztett, performancia-elemeket is rejtő elméleti 
nyelvtudás-modelleket, mint amelyek nem tartalmaznak performancia-elemeket. A 
Bachman-féle modell (Communicative Language Ability - CLA, 1990) például kiter
jesztett modellnek tekinthető, mert a vizsgázó ismeretei, stratégiai kompetenciája, 
pszicho-fiziológiai mechanizmusok és a szituációs kontextus is részét képezi. Ezzel 
szemben más, régebbi modellek, mint pl. Canale és Swain-féle (1983), meg sem kísérlik 
a performancia-elemek szerepének modellezését. A szerzők tudatosan nem veszik bele 
a performancia-elemeket, az ő szóhasználatukban a nyelv használatának képességét 
(ability for language use) a rendszerükbe, mondván, hogy a cikk megjelentetéséig „a 
kommunikatív kompetencia összetevőit szisztematikusan nem kutatták” (p. 7). Egy 
fejlett mérési modell tehát lehetőséget teremt a szakember számára, hogy feladatbankok 
építésén keresztül egy kiterjesztett nyelvtudás-modellt szakmailag védhető módon 
ültessen át a gyakorlatba.
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Mi lehet a TOLC szerepe a jövőben?
A idegennyelv-tudás fent már leírt hanyatló tendenciája, meglehet, új paradigmát jelez. 
Évtizedekkel ezelőtt, legalábbis a bölcsészettudományok terén, a sikeres felvételi 
vizsga után a majdani diplomázásra majdnem biztosan lehetett számítani. Kevés diák 
bukott ki vizsgákon, a felsőoktatásban tanulók száma is alacsony volt. Ma a felsőoktatás 
megnövelt létszámviszonyai és anyagi gondjai mellett a felvételi vizsga veszíteni 
látszik szűrőfunkciójából. Ami kialakulni látszik, hasonlatos sok nyugat-európai ország 
felsőoktatásához, amelyben a szűrés a képzés során valósul meg. Ennek egyik eleme 
lehet a TOLC, legalább részben átvállalva a felvételi szerepét.
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Újdonság!
BUDAI LÁSZLÓ

Magyar-angol nyelvtani feladatsorok 
Megoldásokkal és magyarázatokkal

(Alapfoktól a felsőfokig)

Angol nyelvtani gyakorlókönyv, mely a tanulót kézen fogva vezetve, feladatsorokkal 
és azok azonnali megoldásával dolgozza fel az angol nyelvtani ismereteket, 

biztosítja gyakorlati alkalmazásukat, 
illetve a gyakorlatból kiindulva fogalmazza meg a szabályokat.
A szerző több mint négy évtizedes nyelvtanári gyakorlatának 

tapasztalatait sűríti legújabb munkájába.
A könyv magyarázatai együttesen egy rendszeres angol nyelvtant alkotnak.

A mű a beszédszándékok szerint épül fel, összhangban a Nemzeti Alaptanterv célkitűzéseivel. 
A magyar anyanyelvű angol nyelvtanulók legnagyobb és legteljesebb nyelvtani gyakorlókönyve, 

a nyelvtanulás minden szintjén nélkülözhetetlen kézikönyv.
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