A bogdányi fıtéren az Országos kompetencia mérés 2012. évi eredményeirıl
A hír szent, a vélemény szabad. – így szól az újságírás egyik etikai alapelve. Az elızı szám lapzártája után
vettem észre a hírt, hogy már közzétették az Országos kompetenciamérés 2012. évi eredményeit is. Lássuk.
Matematika
Matematika
Szövegértés
6.
Szövegértés
8.
6.oszt.
Pont 8.oszt.
Pont oszt.
Pont oszt.
Pont
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 átlag

1612 Országos átlag

1472 Országos átlag

1567

Országos átlag

1489 Dunabogdány

1590 Dunabogdány

1451 Pilismarót

1574

Szigetmonostor

1428 Tahitótfalu

1540 Szigetmonostor

1437 Tahitótfalu

1537

Dunabogdány

1403 Leányfalu

1471 Pilismarót

1434 Leányfalu

1386

Ennyi a hír. Innentıl a vélemény jön. Ez az elsı mérés, amióta tavaly az újságban szóba került a téma.
Elemezzük egy kicsit. Egyfelıl mindenképpen észre kell venni, és el kell ismerni a javulást a 2010. és 2011. évi
eredményekhez képest. Látszik, hogy a tantestület és talán a közvélemény is foglalkozott a kérdéssel. Ez
határozottan jó. Másfelıl az is látszik, hogy még messze nem értük el azt a kívánatos célt, hogy újra a miénk
legyen a környék egyik legjobb iskolája. Ez nyilván is nem megy egyik évrıl a másikra. Tehát még nem
dılhetünk hátra, de talán már jó az irány.
A tartós sikerhez szerintem még meg kellene keresni, ki kellene mondani, és ki is kellene javítani azokat az
okokat, amelyek miatt ennyire gyengék lettek a kulcsfontosságú magyar szövegértés és matematikai
eredmények. Azokat az okokat is jó lenne megszüntetni, vagy legalább mérsékelni, amelyekért évekkel ezelıtt
elkezdték a bogdányi szülık elvinni a gyerekeiket más iskolákba. Szerintem hasznos, ha errıl a témáról minél
többen és többször beszélnek a tantestületben, a szülıi munkaközösségben, az önkormányzatban, utcán, boltban,
fodrásznál, otthon, bárhol. És igen, mintha repedezni kezdene egy láthatatlan gát a közbeszéd elıtt ez ügyben.
Voltak, akik megállítottak az utcán és azt mondták, végre valaki leírta. Volt, aki leintett, hogy szívesen elmeséli,
miért viszi el a gyerekét. Volt, aki megdöbbent az eredményeket látva. Egy nyugdíjas volt tanárnım üzent, hogy
örül a téma felvetésének. És tudom voltak olyanok is, akik azon háborodtak fel, hogy merészeltem egyáltalán
ezeket leírni.
Általánosságban azt gondolom, hogy jó lenne szépen lassan tudatosítani magunkban, hogy a 3200 fıs
településünk közügyeinek dolgát (ilyen pl. az iskola is) nem tekinthetjük pár tucat ember belügyének, esetleg
kiváltságának, hanem mindannyiunk közös ügye. Mindenkinek szabad a közügyekrıl tájékozódni, kérdéseket
feltenni, gondolkodni, véleményt alkotni, és ezt ki is mondani. Ám, ezt tényekre és érvekre alapozva,
személyeskedés nélkül, egymást tiszteletben tartó módon és jóindulatúan célszerő tenni. Minél többen élnek így
a lehetıséggel, annál jobb. És minél többen írnak az újságba, annál jobb. Külön öröm, ha a helyi intelligencia
fontos részét alkotó pedagógusok írják le a véleményüket, gondolataikat, legyenek akár aktívak, akár
nyugdíjasok. Példaként csak az utóbbi számokból merítve, Varsányi Viola, Liebhardtné Józsa Mária, Hímer
Anna, vagy Molnár György írásait hoznám fel, de üde színfolt volt például Hidas András és Dencs Zoltán írása
is. Újra bíztatnék mindenkit, hogy ha van mondanivalója az iskoláról, vagy bármilyen más közérdeklıdésre
számot tartó témáról, ossza csak meg. A 2013. évi kompetencia eredményekre pedig majd visszatérünk jövıre. A
hír szent, a vélemény szabad.
Rokfalusy Balázs

