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Bevezetés
Paradigmaváltás szemtanúi vagyunk, az évszázadok óta használt extraspektív mérő- 
eszközök, a tudásmérő tesztek mellett újabb értékelési formák is elterjedőben vannak 
(Gipps, 1994). Egyre több ún. alternatív értékelési mód kezd mind népszerűbbé válni, 
melyek közül igen hasznos információ forrása az introspektiv módszerrel, az önérté
keléssel gyűjtött adat is. A 80-as években kialakult érdeklődés az önértékelési mód
szerek iránt mintegy egy évtizedes megtorpanás után mára ismét felélénkült. Ennek 
egyik oka minden valószínűség szerint az, hogy az Európa Tanács Nyelvpolitikai Szek
ciójának (Language Policy Division, Council of Europe) célkitűzései és nagyszabású 
projektjei között az önértékelő módszerek fejlesztése és népszerűsítése kiemelt figyel
met kap. Elfogadottá kívánják tenni európai szinten az Európai Nyelvi Portfoliót (Euro
pean Language Portfolio), amely a nyelvtanulást folyamatában követi nyomon, és a 
hagyományostól eltérő módon értékeli a nyelvtudást (Kohonen és Westhoff, 1999; Little, 
2005). A portfolió három része az útlevél, a dosszié és az életrajz. Ezek a dokumentu
mok a korábban is alkalmazott nyelvtudást mérő tesztekkel ellentétben nemcsak egy 
adott pillanat nyelvtudásáról adnak információt, hanem lehetőséget nyújtanak a nyelv
tanulási folyamat során történő fejlődés nyomon követésére is.

Az introspektiv mérőeszközök előnye, hogy használatuk egyszerű, integráltabb 
mérést tudnak végezni, mint a hagyományos tesztek, és viszonylag könnyen beépíthe
tők a tantermi munkába (Alderson és Banerjee, 2001). A különböző mérési módsze
rek a mérés céljától függően és a körülményeket figyelembe véve, egymást kiegészít
ve sokoldalú képet adhatnak a tanuló nyelvtudásáról. Ahogyan azt a társadalomtudo
mányi kutatások módszertanából tudjuk, hasznos és megbízható értékítéletet úgy 
kaphatunk, ha több forrásból származó információt, adatot vetünk össze, triangulálunk.

E tanulmány az Európai Nyelvi Portfolió részét képező Nyelvi Útlevél lehetséges 
alkalmazásáról számol be. Először némileg elméletibb szempontból tanulmányozzuk 
az önértékelést. Az első részben röviden megvizsgáljuk, hogy az önértékelési skálák 
segítségével definiált olvasáskészség hogyan viszonyul a nyelvtanár értékítéletéhez, és 
milyen összefüggésben van egy olvasásértési teszten nyújtott nyelvtudással. Ezt köve
tően a mindennapi tantermi munkában is hasznosítható kérdésekről esik majd szó, és 
az önértékelő skálák egy további gyakorlati alkalmazási lehetőségét tanulmányozzuk. 
Választ keresünk a Nyelvi Útlevél részét képező önértékelő skálák segítségével arra a 
kérdésre, hogy a diákok érzékelnek-e fejlődést nyelvtudásukban, összehasonlítva az 
év eleji és az év végi nyelvtudásuk szintjét.

Mindezek alapján a következő kérdésekre keresünk választ:
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1. Milyen kapcsolatban áll egymással a nyelvtudásmérő teszt segítségével mért, a 
tanár által értékelt nyelvtudás, és a diákok önértékelése, amelyet az olvasáskészségre 
vonatkozóan vizsgálunk?

2. „Mérhető-e” a nyelvtudás fejlődése a nyelvtanulók érzései alapján a Nyelvi Út
levél segítségével?

Szakirodalmi háttér
A kutatás ismertetése előtt a szakirodalmi háttér segítségével három területet vizsgá
lunk: az önértékelés általános bemutatása után áttekintünk néhány, az önértékelő ská
lák fejlesztése és alkalmazása során felmerülő kérdést. Különös figyelmet érdemelnek 
az önmagát értékelő nyelvtanuló válaszadását befolyásoló tényezők:. Ezt követően pedig 
olyan tanulmányokat ismertetünk, amelyek a tanuló nyelvtudásáról önértékeléssel és 
valamely más módszerrel, többnyire standard teljesítménymérő' teszttel szerzett ered
mények közötti kapcsolatot vizsgálják.

Az önértékelő skálák legátfogóbb áttekintését adva és azok pozitív hatásainak tár
gyalása során Oscarsson (1978, 1989) hangsúlyozza, hogy az önértékelés hatásai jó
val túlmutatnak az értékítélet meghozatalán. Fontos az önértékelés motiváló és tudato
sító hatása, elsősorban akkor, amikor folyamatosan történik. Ez egyébként a portfolios 
értékelésnek is egyik alapvető sajátossága: nem a végeredményre vagyunk kíváncsi
ak, hanem a folyamatos fejlődés nyomon követése a cél. A szummatív értékelésről a 
hangsúly a formatív értékelésre helyeződik át. A nyelvtanuló saját tanulási folyamatá
nak megfigyelőjeként önértékelés formájában kérdéseket tesz fel magának: mit tudok, 
amit tudok, milyen szinten tudom, mennyit haladtam és ehhez hasonlókat. Az önérté
kelés további pozitív hatása a nyelvtanulási célokkal való szembesülés, valamint az 
esetleges hiányosságok feltérképezése. Ezek nagymértékben elősegítik a nyelvtanulás 
célirányosságának kialakulását.

Az önértékelésre használt eszközök tárháza igen széles, ezek fejlesztése és haszná
lata során több probléma merült fel. Érdekes módon eltérő álláspontok születtek azzal 
kapcsolatban, hogy a diák saját nyelvtudására vonatkozóan pozitív vagy negatív kér
désre válaszol-e megbízhatóbban. Bachman és Palmer (1989) kutatásának eredménye 
szerint a válaszadók könnyebben meg tudták fogalmazni hiányosságaikat, tehát azt, 
hogy mit nem tudnak. A „tudok”, „can-do” típusú kérdések, amelyek nagyon gyakori
ak az önértékelő mérőeszközöknél, kevésbé bizonyultak e szerzőpár kutatásai alapján 
hasznosnak. Ellenkező következtetésre jut Heilenman (1990) az önértékelő kérdések 
és állítások megfogalmazása során. A válaszadók az ő véleménye szerint kevésbé 
megbízhatóan válaszoltak a negatív megfogalmazású kérdésekre. A tanulmány kitér 
az ún. Hawthorne hatásra is, a megkérdezettek hajlamosak magasabbra értékelni nyelv
tudásukat, a jobb nyelvtudással rendelkezők nagyobb mértékben, a kezdők és alapszintű 
nyelvtanulók kisebb mértékben. Ezzel ellenkező az álláspontja Blanche-nak és Me- 
rinonak (1989), akik az önértékeléssel kapcsolatos kutatásokat 1989-ig legátfogóbban 
áttekintő tanulmányukban arra következtetésre jutnak, hogy a jobb nyelvtudásúak in
kább aláértékelik nyelvtudás szintjüket, míg az gyengébbek hajlamosak túlbecsülni 
nyelvtudásukat.

A válaszadás pontosságát befolyásoló faktorok között Heilenman (1990) részlete
sen tárgyal több olyan tényezőt, amely torzíthatja az önértékelés hitelességét. Korábbi 
kutatásokra hivatkozva említi a memória szerepét, amelyet az önértékelés során igen
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csekély mértékben vesznek igénybe a válaszadók; általában a közelmúlt legfrissebb 
tapasztalataira támaszkodva hozzák meg értékítéleteiket. Ross (1998) is kiemeli a 
memória szerepét, „epizodikusnak” nevezi , amely szerinte kevésbé pontos eredmé
nyekhez vezet, mint a globálisabb tanári értékítélet. További tényezők, amely megkér
dőjelezheti az önértékelés validitását az önbizalom hiánya és a nyelvtanulással kapcsola
tos szorongás (Heilenman, 1990). Az önértékeléssel kapcsolatos fenntartások közé 
tartozik annak eldöntése is, hogy a diák képes-e egyáltalán saját nyelvtudásának szint
jét megítélni (Alderson és Banerjee, 2001).

Az egyik legérdekesebb kutatási terület annak vizsgálata, hogy mennyire egyeznek 
meg azok az értékítéletek, amelyeket eltérő mérőeszközök segítségével a nyelvtanuló 
nyelvtudásszintjéről kapunk. A kutatások általában a következő három változót, illet
ve ezek kombinációinak kapcsolatát vizsgálják: a diák önértékelésének eredménye, a 
nyelvtanár nyelvtanulóra vonatkozó értékelése, valamint valamilyen készségre, vagy 
nyelvtudás elem mérésére irányuló teszt. A tanulmányok többségében az önértékelés 
ún. „robusztus” (Ross, 1998) korrelációt mutat a kritérium változókkal kapcsolatosan. 
Az önértékelés és egy standard teljesítménymérő nyelvi teszt közötti korreláció mér
téke 0,53 Le Blanc és Painchaud (1985) tanulmányában, 0,473 és 0,465 közötti korre
lációról számol be Bachman és Palmer (1982) az önértékelés és egy szóbeli és írásbeli 
teszt eredménye közötti összefüggés vizsgálatában. A tanári és a diák önértékelését 
összevetve a teszteredményekkel, többváltozós regressziós számítást alkalmazva Ross 
(1998) arra következtetésre jut, hogy a tanári értékítélet közelebb áll a teszt által mért 
eredményekhez, mint a diák önmagáról adott véleménye.

Módszerek
A vizsgálat első része
Résztvevők. Korábbi kutatási eredményeket figyelembe véve, miszerint az olvasáskész
ség értékelése során kapott értékítéletek a legmegbízhatóbbak, leghomogénebbek és a 
többi készséggel összehasonlítva viszonylag magas korrelációt mutatnak az önértéke
léssel (Ross, 1998), 50 középiskolás olvasáskészségét vizsgáltuk. A résztvevők kétnyel
vű műszaki szakközépiskola diákjai, 2, 3, és 4 osztályos tanulók, a mintában 27 fiú és 
23 lány szerepelt. A nyelvtanulásuk időtartama 3 és 7 év között változott. A minta 
meglehetősen heterogén, de ez a vizsgálatot nem befolyásolja, hiszen nem a csoportot 
vizsgáltuk, hanem egyénenként vetettük össze a három különböző mérőeszközzel 
gyűjtött adatot.

Eszközök. A kutatás első fázisában három különböző eszközzel gyűjtöttünk adatokat 
a válaszadók nyelvtudásszintjéről. Az objektív mérőeszköz egy 20 pontos olvasáskész
séget mérő teszt volt. A csoportot tanító tanár értékelte a diákokat a Közös Európai 
Referenciakeret (KÉR) globális olvasásértékelést mérő skálája segítségével (Közös 
Európai Referenciakeret, 2002, p. 85), a diákok pedig saját nyelvtudásukat definiálták 
a Európai Nyelvi Portfolió Nyelvi Útlevelének táblázata segítségével.

Adatok elemzése. Az adatokat nem-paraméteres korreláció segítségével vetettük 
össze és megvizsgáltuk, hogy mely változók között jelentkezik szignifikáns korrelá
ció, mely változók között tapasztalható nagyobb átfedés.
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A kutatás második része
A kutatás második fázisa a kisszámú minta miatt esettanulmány jellegű, elsősorban 
gyakorlati tanulsággal szolgál a mindennapi tantermi munkára vonatkozóan. Egy ta
nulócsoport értékelte nyelvtudásának szintjét tanulmányai kezdetén és végén a Nyelvi 
Útlevél segítségével. Ezekből az értékelésekből következtethetünk arra, hogy érzékel
tek-e fejlődést nyelvtudásukban. Mivel az értékelő táblázat minden készségre vonat
kozott, így teljes nyelvtudás-változás profil alakult ki a két kérdőív segítségével gyűj
tött adatok alapján.

Eredmények és konklúzió
A kutatás első része
Meglepő, nem várt eredménnyel szolgált a kutatás első része. Összességében ugyan 
pozitív korrelációt kaptunk a vizsgált változók között, a korrelációs együttható az ol- 
vasáskészség-mérő teszt és a tanári értékelés között igen alacsony és nem szignifikáns. 
A táblázat adataiból az is érzékelhető, hogy a hasonló módszerekkel gyűjtött adatok 
nagyobb korrelációt eredményeznek, mint a pontszámokkal mért és a verbálisán érté
kelt nyelvtudás eredményének összevetése. Meg kell jegyeznünk, hogy az alternatív 
értékelési eszközök megbízhatóságát mérő módszerek még nem alakultak ki, így iga
zán nem tudjuk, hogy mennyire eltérő megbízhatóságú adatokat vetünk össze. Az eltérő 
megbízhatóságú teszteredmények összevetése a korreláció zsugorodásához vezethet.

1. táblázat. A korrelációs számítások eredményének részlete

TESZT TANÁR DIÁK
Spearman's rho TESZT Correlation Coefficient 1,000 ,211 ,360*

Sig. (2-tailed) ,145 ,010
N 50 49 50

TANÁR Correlation Coefficient ,211 1,000 ,541**
Sig. (2-tailed) ,145 ,000
N 49 49 49

DIÁK Correlation Coefficient ,360* ,541** 1,000
Sig. (2-tailed) ,010 ,000 ,
N 50 49 50

* Correlation is significant at the ,05 level (2-tailed) 
** Correlation is significant at the ,01 level (2-tailed)

Az olvasáskészség-mérő teszt alacsony korrelációja a másik két változóval azzal 
magyarázható, hogy a teszt nem a célpopulációnak megfelelő mérőeszköz volt. Ezt 
modem tesztelméleti módszerekkel végzett adatelemzés is alátámasztotta, a személyek
re vonatkozó megbízhatósága 0,5 volt, míg a teszt-itemekre vonatkozó 0,9. A teszt 
középfokú szaknyelvi vizsgára fejlesztett teszt volt, 67 %-os átlagos hasznossági ér
tékkel. Az az előzetes feltételezés, hogy a kétnyelvű középiskola diákja számára egy 
középfokú szaknyelvi teszt megoldása nem jelent nehézséget, nem nyert megerősítést. 
Ez az eredmény fontos tanulsággal szolgál azok számára, akik megkérdőjelezik a szak
nyelv és általános nyelvhasználat közötti különbségeket.

A diákok önértékelése és a teszt eredménye között ugyan szignifikáns a korreláció 
(0,36), de ez az együttható csak kismértékű korrelációra utal. Ez szintén tulajdonítható 
annak, hogy a diákok nem a nyelvtudás profiljuknak megfelelő tesztet írtak. A tanár
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diákokra vonatkozó értékelése és a diákok önértékelése jóval magasabb korrelációs 
értéket mutat (0,541), a legnagyobbat a vizsgált korrelációk közül. Ehhez a magasabb 
korrelációs értékhez az is hozzájárulhatott, hogy az adatokat hasonló típusú mérőesz
közzel gyűjtöttük. Az eredmények megerősítették azokat a korábbi eredményeket, 
melyek szerint az olvasáskészség vizsgálata során az önértékelés robusztus korreláci
ót mutat a kritérium változókkal (Blanche és Merino, 1989; Ross, 1998). Összességé
ben az adatok azt mutatják, hogy nagyobb átfedés és hasonlóság tapasztalható az azo
nos típusú mérőeszközzel gyűjtött adatok esetében, az önértékelés és a tanári értékelés 
konkurens validitása magasabb, mint a többi változó közötti kapcsolat. A számítások 
egyetlen készséget vizsgáltak, ezért az eredmények feltáró jellegűek, általánosításra nem 
alkalmasak, ugyanakkor érdekes információval szolgálnak a vizsgált változók közötti 
kapcsolatról.

A kutatás második része
A kutatás második részében az Nyelvi Útlevél önértékelő skáláit használták főiskolás 
diákok idegen nyelvi tanulmányaik kezdetén és végén azzal a céllal, hogy nyelvtudá
suk fejlődését nyomon kövessék. A két kérdőív kitöltése között egy főiskolai félév telt 
el. Ez az idő elég ahhoz, hogy a diákok ne emlékezzenek arra, hogy a félév elején 
milyennek ítélték nyelvtudásukat. Ugyanakkor jelentősnek tekinthető (egy KÉR szint- 
nyi, pl. B 1-ről B2-re) fejlődésre nagyon sok tényező kedvező alakulása esetében lehet 
csak számítani (magas óraszám, megfelelő tanári input, diák motivációja, megfelelő 
mennyiségű önálló munka stb.)

A kutatás második részének eredménye pozitív visszajelzést adott a tanítás érzé
kelt eredményességéről, mivel minden vizsgált esetben legalább egy készségnél fejlő
dést érzékelt a válaszadó. A következő lapon található táblázatban bemutatjuk az ada
tok egy részét. A Nyelvi Útlevél szerint meghatározott készségenként jelezzük a félév 
elején érzékelt szintet (E) és az év végén érzékelt szintet (V). A táblázatban a hivatalos 
magyar fordításban szereplő kifejezéseket használjuk.

Az eredmények képet adnak arról, hogy a diákok hogyan ítélték meg nyelvtudásuk 
szintjének változását egy félévnyi munka eredményeként. A táblázat adatai szerint 
minden diák érzékelt fejlődést legalább egy készség esetében, de előfordul olyan nyelv
tanuló is, aki több készségnél is beszámol fejlődésről. Ez arra utal, hogy a diák hasz
nosnak érezte az eltelt félévet, sikeresnek érzékelte a nyelvtanulását. A tanár számára 
is pozitív a visszajelzés, hiszen meggyőződhet róla, hogy munkája eredményes volt. 
Az idézett példából nem körvonalazódik olyan készség, amelyet a tanítás során a tanár 
elhanyagolt volna, hiszen nincsen olyan készség, amelynél egyöntetűen nem érzékel
hető fejlődés.

Abban az esetben, ha a nyelvtanulók rendszeresen értékelik saját nyelvtudásukat 
és szembesülnek fejlődésük mértékével, egyrészről emelkedhet motiváltságuk szintje, 
másrészről pedig fejlődhet a reális önképük kialakításához szükséges képességük. A 
tanár számára is fontos információt nyújt a diákok önértékelése: szembesülünk azzal, 
hogy hasznosnak tartották-e a diákok a tanári munkánkat, érzékeltek-e előrelépést 
nyelvtudásuk fejlődésében. Amennyiben valamilyen mintát vélünk felfedezni az ada
tokban, nevezetesen hogy bizonyos készség esetében egyetlen diák sem érzékelt fejlő
dést, úgy feltehetőleg át kell tekintenünk az adott készségre szánt idő mennyiségét, az 
alkalmazott anyagokat és módszereket.
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2. táblázat Érzékelt nyelvtudás fejlődés egy félév alatt

KÉR szint A1 A2 B1 B2 C1 C2
Tanuló 1
Hallás E V
Olvasás* E -> V
Beszéd** E —> V
Folyamatos*** EV
írás E-> V
Tanuló 2
Hallás EV
Olvasás E-» V
Beszéd E -> V
Folyamatos E-> V
írás Eá V
Tanuló 3
Hallás E -> V
Olvasás E-> V
Beszéd E -> V
Folyamatos E -» V
írás EV
Tanuló 4
Hallás EV
Olvasás E —> V
Beszéd E-> V
Folyamatos EV E
írás E-» V
Tanuló 5
Hallás EV
Olvasás EV
Beszéd EV
Folyamatos E-> V
írás EV
Tanuló 6
Hallás EV
Olvasás E -» V
Beszéd EV
Folyamatos E-> V
írás EV

★ hallás utáni értés 
** beszéd - társalgás 

*** folyamatos beszéd

Ahhoz már hozzászoktunk, hogy mi, tanárok értékeljük a diákokat, és lassan ahhoz 
is hozzászokunk, hogy a diákok értékelik a tanárokat. Úgy tűnik, eljött az idő, hogy a 
diákok is értékeljék saját magukat. Diákjaink önértékelésének eredménye jelentősen 
hozzájárulhat ahhoz, hogy mi, tanárok is értékeljük saját magunkat. Bármelyik formá
ban is történik az értékelés, a kedvező visszahatás nem maradhat el, hasznára válhat a 
nyelvtanuló és a nyelvtanár számára egyaránt.
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***

Az Európai Nyelvi Portfoliót számos nyelvre lefordították, közöttük magyarra is. Bővebb informá
ció a különböző változatokról a http://www.coe.int/TZE/Cultural Co-operation/education/ 
Languages/Language Policy/ weboldalon található.

Az angol nyelvű Idegen Nyelvi Útlevél letölthető a http://culture2.coe.int/portfolio//documents/ 
Pass_2spr.pdf címről.
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