Az igazgató véleménye
13 éve élek Dunabogdányban, azóta olvasom a Bogdányi Híradót, legtöbbször nagyon alaposan az elsı betőtıl
az utolsóig. Számtalan alkalommal voltam tanúja e lap hasábjain személyes csatározásnak és mindig
elgondolkodtam, hogy miért van erre szükség. Most már megértem. Nem mehet el az ember szó nélkül olyan
cikkek mellett, mint ami a Híradó legutóbbi számában az iskolával kapcsolatban megjelent. Rokfalusy Balázs
elmélkedése, a kompetenciamérést boncolgató írása tele van féligazsággal, melyek kapcsán a laikus olvasó
valószínőleg olyan következtetéseket vont le, melyek félrevezetıek. Alkalmasak arra, hogy a ténylegesnél sokkal
rosszabb színben tüntessék fel a dunabogdányi iskolát, annak nevelıtestületét, de még az ide járó tanulókat is.
Ha politikus lennék, talán még polgári pert is indítanék hitelrontás címén.
A kompetenciamérés 2003 óta folyik Magyarországon és az évek alatt egy világon elismert mérıeszköz lett
belıle. Most már alkalmas arra, hogy folyamatokat mérjen, az iskolák és a tanulók vonatkozásában egyaránt. Ez
alatt a 10 év alatt az oktatás is átalakult, középpontba került kompetencia alapú nevelés, ami röviden a megtanult
ismeretek mindennapi életben való alkalmazásának készségét jelenti. A teszt megírását követı év februárjának
végén az iskolák és a nyilvánosság számára is elkészítenek egy nagyon részletes elemzést, mely kb. 40 oldalon
taglalja, több oldalról bemutatja az egyes tanulók és az iskola elért eredményeit.
Hát itt vannak a buktatók és a csúsztatások. Szabad-e
 az új adatok megjelenése elıtt egy héttel az elızı évibıl következtetéseket levonni?
 egy adatot kiemelni a hosszas elemzésbıl?
 összefüggések megvizsgálása nélkül következtetéseket levonni?
Szerintem nem. Azt tudta, hogy önnek sikerült az iskola elmúlt 10 évének leggyengébb, legproblémásabb
évfolyamának eredményeirıl két oldalas cikket írni?
Nevelıtestületünk elvégezte ennek a felemlegetett év eredményeinek elemzését. Nem most, már a múlt évben.
Megtettük azokat a lépéseket, melyek pedagógiailag szükségesek voltak, hogy az eredmények javuljanak.
Dolgoztunk rajta egy évig és azóta is, nap mint nap. Máris látszik az eredmény, a 2013. február 28-án
nyilvánosságra hozott 2012-es mérésnél.
matematika 6.

matematika 8.

szövegértés 6

szövegértés 8.

Pilismarót

1666 Visegrád

1731 Leányfalu

1647 Visegrád

1632

Leányfalu

1622 Pilismarót

1700 Visegrád

1609 Szigetmonostor

1596

Visegrád

1615 Szigetmonostor

1649 Tahitótfalu

1509 Dunabogdány

1589

Tahitótfalu

1562 Országos

1612 Országos

1472 Pilismarót

1574

Országos

1489 Dunabogdány

1590 Dunabogdány

1451 Országos

1567

községi

1435 községi

1549 Szigetmonostor

1437 Tahitótfalu

1537

Szigetmonostor

1428 Tahitótfalu

1540 Pilismarót

1434 községi

1492

Dunabogdány

1403 Leányfalu

1471 községi

1412 Leányfalu

1386

Csak az összehasonlíthatóság kedvéért ugyanazokat az adatokat győjtöttem ki, amit RB a cikkében.
A pokolhoz vezetı út is jó szándékkal van kikövezve. Kedves Rokfalusy Balázs! Nem tudom, mi volt a célja a
cikk megírásával, de hogy sokat ártott és semmit sem használt az iskolának, abban biztos vagyok. Önnek joga
van a véleménynyilvánításhoz, de ha máskor ilyen komoly szakmai kérdéseket boncolgat, kérje ki szakember
tanácsát, hogy alapos és igaz következtetéseket tudjon levonni. Ha bennünk nem bízik, javaslom a visegrádi
iskola (ami szintén német nemzetiségi) matematika tanárának, Hábel Józsefnek a felkeresését. İ szakértı e
témában. És kérem, adjon már egy kis esélyt az iskolának, a pedagógusoknak! Egy kis nyugalmat, hogy tegyék a
dolgukat.
És ha kérhetjük, máskor inkább ne segítsen!
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