A bogdányi főtéren… az iskoláról 2.
Talán még emlékszik arra a Kedves Olvasó, hogy a 2012. februári számban megjelent egy riport
Spáthné Faragó Éva iskolaigazgató asszonnyal, amelyben sok érdekes kérdésről beszéltünk az
iskolával kapcsolatban. Ezek közül az egyik legérzékenyebb téma akkor a bogdányi diákoknak az
Országos kompetenciamérésen elért meglehetősen gyenge átlageredményei voltak. Erre szeretnék
egy kicsit visszatérni.
Mielőtt tovább haladnánk, a közérthetőség kedvéért pár szót ejtsünk arról, hogy mi is ez a mérés?
„Az Országos kompetenciamérések a 2007/2008. tanévtől kezdődően a 6., 8. és 10. évfolyamos
tanulók gyakorlatilag teljes körében felmérték a szövegértési képességeket és a matematikai
eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét
mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt
vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják
alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában. A szövegértés területen a különböző
szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy
szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések
levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a
tanulóktól minden évben. A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok
valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma megoldását és a megoldás kommunikálását
kérik a tanulóktól (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések stb.).”
Röviden, a mindennapi élethez szükséges szövegértési és matematikai képességeket mérik. A tavalyi
cikkben szereplő 2010. évi eredménynek összehasonlítását tartalmazó táblázat visszakereshető. Arról
most csak annyit, hogy a környékbeli 6 település iskoláit összehasonlítva a vizsgált 4 kategóriából 3ban az utolsó volt Dunabogdány. Elkészítettem az újabb, 2011. évi mérés eredményeit tartalmazó
összehasonlító táblázatot is:
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Jól látszik, hogy minden vizsgált kategóriában az országos átlag alatt voltunk, ami azonban még
megdöbbentőbb, hogy a környékbeli falusi iskolák között is abszolút utolsók voltunk.
Az eredményeket látva azt hiszem muszáj elgondolkodni és feltenni néhány fontos kérdést. Az első
kérdés, vajon ezek az eredmények valóban tükrözik-e a tanulóink tudását? Ha nem, akkor az a
kérdés, hogy miért nem? Ha, igen, akkor itt olyan eredményekkel állunk szemben, amikről óvodás és
iskoláskorú gyermekek szüleiként, leendő szülőkként, nagyszülőkként, pedagógusokként, és úgy
általában is el kellene kezdenünk gondolkozni, mert nem igazán jó látni Bogdányt semmilyen tabella
legalján, főleg ha a gyerekek tudásáról van szó.

Tegyük fel a második kérdést: Mik lehetnek ezeknek az eredményeknek az okai? A tavalyi cikk
megjelenése után néhány tanár és szülő véleményét is megkérdeztem erről. Lássunk néhány érdekes
véleményt:
1. Á, nem kell ezzel foglalkozni. Nincs jelentősége egy ilyen felmérésnek.
2. Biztos csaltak a többi iskolában, a tanárok segítettek a diákoknak, vagy megmondták a gyengébb
képességű gyerekeknek, hogy a felmérés napján maradjanak otthon.
3. Biztos, ez csak egy gyengébb évfolyam volt, de nem általános a probléma.
4. Az iskola aránytalanul sok energiát fektet a német nemzetiségi oktatásba, és ez már a többi
tantárgy (magyar, matek, stb…) rovásra megy.
5. Az a baj, hogy anyagi megfontolásokból (magasabb fejpénz) az iskola túl sok sajátos nevelési
igényű (SNI), és beilleszkedési, tanulási és magatartás problémás (BTM) gyereket fogadott.
6. Az elmúlt 8-10 évben az eddig ismeretlen okokból történt gyakori, és szakszerűtlen
igazgatóváltásokkal teljesen összezavarták az iskola belső működését.
Nyilván ez egy nagyon összetett probléma, aminek a kibogozására nem vállalkoznék, de felhívatom a
figyelmet magára a jelenségre, és leírhatok pár gondolatébresztő sort. A magam részéről nem
gondolom, hogy ezekre az eredményekre legyintenünk kellene. Azt sem tartom életszerűnek, hogy
rajtunk kívül mindenki csalt volna. Az pedig biztos, hogy nem csupán egy gyengébb évfolyammal van
dolgunk, mert a 2009. és 2010. évi eredmények is már gyengék voltak, és a legutóbbi 2011. évi
összehasonlításban pedig már abszolút utolsók voltunk. Arról fogalmam sincs, hogy a német
nemzetiségi oktatás tényleg képes-e elszívni, annyi figyelmet, időt, energiát, hogy ez lerontsa a többi
tantárgy eredményét, de azért az elgondolkodtató, hogy az összehasonlított környékbeli iskolák közül
csak nálunk van nemzetiségi oktatás, és mi vagyunk a sereghajtók, valamint az is, hogy amikor az
iskolánk 15-20 évvel ezelőtt még a környék egyik legjobb iskolája volt, akkoriban még nem volt
deklaráltan nemzetiségi iskola. A statisztika szerint a 2011/12-es tanévben 190 tanulóból 10 gyerek
esett az SNI és 19 a BTM kategóriába, ami azt jelenti, hogy a tanulók 15%-a „nem egyszerű eset”.
Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy egy „kritikus tömeg” felett már visszahúzzák a többieket a
haladásban.
Tegyük fel a harmadik kérdést. Miért is olyan nagy baj a gyenge szövegértési képesség? A válasz
szerintem kézenfekvő. A magyar nyelven történő szövegértés azért alapvetően kulcsfontosságú -még
egy nemzetiségi iskolában is-, mert egyrészt magyar nyelven íródott az összes többi tantárgy
tankönyve (pl. matek, fizika, kémia, földrajz stb.), és mert a bogdányi diákok minimum 95%-ának a
magyar az anyanyelve, következésképpen ezen a nyelven tudják magukba szívni azt a tudást, ami a
jövőjük, boldogulásuk szempontjából fontos. A mindennapi élethez is elengedhetetlen.
Természetesen az idegen nyelvek, és esetünkben a német is nagyon fontosak, de még ezek
elsajátítását is az anyanyelvén keresztül kezdi az átlagember. Szóval szerintem erre az eddiginél
nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.
Az igazgató asszony is említette tavaly, hogy évekkel ezelőtt elindult, egy olyan folyamat, hogy a jobb
képességű tanulókat elvitték 6. és 8. osztályos gimnáziumokba, vagy éppen más környékbeli
iskolákba. Logikus, hogy a jobb tanulók távozásával romlott az iskolánk átlag teljesítménye. Talán
most a Kedves Olvasóban is ott motoszkálhat, hogy a fenti eredmények nyílt feltárása is abba az
irányba fog hatni, hogy több szülő dönt úgy, hogy inkább elviszi a gyerekét, ami tovább ront a
helyzeten. Ez bennem is felmerült, de a probléma megoldásához muszáj tudomást venni magáról a
problémáról. És mint lejjebb kiderül, ennek éppen az ellenkezője a célom ezzel az írással.

Most pedig gondoljuk végig logikusan, hogy mi történne, ha minden maradna így. Az iskola
eredményei és az erre alapuló híre miatt, továbbra is elviszik a kitűnő képességű gyerekeket, ami
ahhoz vezet, hogy romlik az iskola eredménye és a híre. Majd ennek hatására a jó képességű
gyerekeket is elviszik, és ismét romlik az eredmény. Majd a közepes képességű gyerekek
következnek. Nem nehéz belátni, hogy hová vezet ez a „negatív spirál”. A gyerekük jövőjét szem előtt
tartó szülőknek azzal a kellemetlen dilemmával kell majd szembesülniük, hogy gyermekük vagy
helyben, de a környék leggyengébb iskolájába jár, vagy elviszik máshová, de akkor fárasztó és
felesleges utazásnak kell kitenni, és annak, hogy „kiszakítják” Bogdányból. Nos, szívem szerint e két
változat közül egyiket sem választanám. Sokkal jobb verzió, hogy a bogdányi gyerekek a bogdányi
iskolába járjnak, ami egyúttal újra a környék egyik legjobb iskolája. Szerintem ez mindannyiunk
érdeke, gyerekeknek, szülőknek, leendő szülőknek, nagyszülőknek, tanároknak, önkormányzatnak,
mindenkinek. Ezt kell megoldanunk.
Elérkeztünk a fordulóponthoz. Fordítsunk egyet a gondolatmenetünkön is. Játsszuk le fejben a
„pozitív forgatókönyvet” is. Lássuk végre a pozitív, reménykeltő dolgokat is, mert azért vannak
ilyenek is. Számomra nagyon rokonszenves, jövőbemutató és pozitív volt Spáthné Faragó Éva
iskolaigazgató asszony tavalyi hozzáállása a kérdéshez. Nem azt mondta, hogy ezekről a kényes
dolgokról inkább ne beszéljünk, hanem azt láttam, hogy van bátorsága nyíltan szembenézni a
kialakult helyzettel, sőt elszántsága és képessége is van, hogy hatalmas erőfeszítésekkel visszafordítsa
azokat a kedvezőtlen folyamatokat, amelyek szerintem nem az ő igazgatósága idején indultak el. A
tavalyi riport után a tantestületben is megvitatták a kérdést, elemezték a gyenge teljesítmények
okait, és komoly erőfeszítéseket tettek és tesznek ezek javítására. Azt is mondják, hogy az alsó
tagozaton még egyáltalán nem olyan rossz a helyzet, mint a felsőben. És itt engedje meg a Kedves
Olvasó, hogy méltassam az alsós munkaközösség vezetőjét, Bártfainé Borsodi Erzsébetet, Zsóka nénit
is, aki történetesen nekem is tanító nénim volt, és személyes tapasztalatom alapján is nyugodt szívvel
mondhatom, hogy ő az egyik legnagyszerűbb pedagógus, akivel életemben találkoztam. Most tehát
arra szeretném bíztatni az iskoláskorú gyermekek szüleit, hogy ne rettenjenek meg a fenti
eredményektől, és a jövőben is szavazzanak bizalmat a bogdányi iskolának, az igazgató asszonynak, a
tanári karnak, és ne vigyék máshová, hanem bátran írassák be ide még a kitűnő képességű
gyerekeket is. Ugyanis, ha az Önkormányzat és az új iskolafenntartó központ biztosítja a nyugodt
környezetet, a tantestület bátran megteszi a szükséges szakmai elemzéseket és korrekciókat, és a
szülők sem viszik el a jobb képességű diákokat, akkor ezeknek együttesen egészen biztosan meglesz a
pozitív hatásuk, és akár már 1-2 éven belül látványosan javulhatnak az eredmények. Majd a jobb
eredmények miatt az iskola híre megint javulni fog, és a sikerélmények egyre jobb eredményeket
fognak hozni. Nem szégyen tanulni másoktól, talán furcsa ezt kimondani/olvasni, de akár Visegrádtól,
Tahitótfalutól, Pilismaróttól is elleshetjük, mit csinálnak jobban. Tűzzük ki célként, hogy 3 éven belül
legalább a környékbeli középmezőnybe visszakerülünk, és aztán megint tartósan az egyik legjobb
eredményeket produkáló iskola lesz a miénk. A magam részéről vállalom, hogy napirenden tartva a
témát, évente elkészítem majd az összehasonlításokat. A Kedves Olvasót pedig arra bíztatom, hogy
gondolkodjon, miben tudna segíteni az iskolánknak. Itt felhívnám a figyelmet az iskola alapítványára
is, aminek a számlaszáma: 64700014-16351271. Szerintem jó esélyünk van arra, hogy belátható időn
belül megint a miénk legyen a környék legjobb iskolája, ez régebben is így volt, így van mire
alapoznunk. Persze ehhez még tennünk is kell. Tegyük fel az utolsó kérdést is. A Kedves Olvasónak mi
a véleménye?
Rokfalusy Balázs

