Salzburg, 2013. március
Angol standard vizsga, 8. iskolai szint Iskolai szint, Német „beszédkészség” kísérleti projekt
Tisztelt anyukák, apukák és nevelésre jogosultak!
Az iskolai oktatásra vonatkozó rendeletjavaslattal megvalósultak a képzési szabványok bevezetését
elősegítő a törvényes alapok. Az erre vonatkozó rendelet meghatározza, hogy a 8. iskolai szint végén a
tanulóknak a német, a matematika és az angol tantárgyakban milyen tudásszintet kell elérniük. A képzési
szabványok ellenőrzése a tanítás sikerességére vonatkozóan következtetéseket szolgáltatnak, és kimutatják
a fejlesztési lehetőségeket az osztrák iskolarendszeren belül.
A matematika tantárgy múlt évben végrehajtott standard felülvizsgálatát követően most a 8. iskolai
szinten az angol tantárgyon belül ellenőrizzük a képzési szabványokat. Egész Ausztriában kereken 1400
tanulót tesztelünk. A felülvizsgálati ciklust a következő tanévben a német tantárggyal folytatjuk.
Az angol standard vizsga - amelyen az Ön lánya/fia részt vesz - 2013. április 17-én, szerdán vagy 2013.
április 25-én, csütörtökön kerül végrehajtásra. A tanulóknak az osztályfőnökeik időben tájékoztatják a
pontos időpontról.
A tesztet az iskolák speciálisan képzett tantestületi tagjai vezetik. A tesztnapon a tesztelt osztályok
szúrópróbaszerűen kiválasztott 7 százalékánál másik iskolából érkező tanár/tanárnő végzi el a
felülvizsgálatot. A teszt, amely 3 tesztrészből áll, „hallás utáni szövegértés” (1. tesztrész), „olvasott
szöveg értése” (2. tesztrész) és „íráskészség” (3. tesztrész), összesen kb. 3 órát vesz igénybe, és az 1.
tanórával kezdődik.
A teszt lebonyolítása az alábbiak szerint történik:
Köszöntés, általános (kb. 5 perc) - „Hallás utáni szövegértés” (kb. 40 perc) – Szünet (10 perc I) - „olvasott
szöveg értése” beleértve az utasításokat is (kb. 40 perc) - Szünet (10 perc) - „Íráskészség” beleértve az
utasításokat is (kb. 40 perc) - Szünet (10 perc) – Kérdőív (kb. 20 perc I)
A kérdőív, amelyet a tanulók a tesztet követően töltenek ki, az iskolai és az iskolán kívüli tanulási
keretfeltételek felmérésére szolgál.
Az eredmények bemutatása, amely a következő tanév első félévének végére várható, arról tájékoztat,
hogy a tanulók a kitűzött kompetenciacélokat tényleg elérték-e. A tesztelt 8. iskolai szint iskolaigazgatói
és az angol tanárai/tanárnői megkapják az felülvizsgálat összegzett, névtelen eredményeit, amely lehetővé
teszi az iskolai tevékenység és a tanítás tényekre alapuló továbbfejlesztését. (A tanárok, illetve a tanulók
beszámolói alapján az egyes tanulók eredményeire vonatkozó következtetések lehetővé válnak!) Ezen
kívül az iskolai tanfelügyelők részére az eredményekről beszámolók, valamint a tartományi és szövetségi
eredményekről jelentések készülnek.
A tanulók a tesztnapon leválaszthatják a tesztfüzetekből a saját személyes hozzáférési kódjaikat, amellyel
az internetről lehívhatják a standard felülvizsgálaton elért saját eredményeiket. A személyes hozzáférési
kóddal kizárólag csak a tanulók rendelkeznek. Annak elvesztésekor a Szövetségi Képzéskutatási Intézet
ezt nem tudja pótolni, mivel a Szövetségi Képzéskutatási Intézetnél az eredményeket nem lehet az egyes
tanulókhoz hozzárendelni - ez a Szövetségi Képzéskutatási Intézetnél adatvédelmi indokokból nem
engedélyezett. Ezért fontos, hogy a tanulók ezt a hozzáférési kódot gondosan megőrizzék, illetve
Önöknek megőrzésre átadják.
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Német „beszédkészség” kísérleti projekt
A 2014. évben végrehajtandó német standard vizsgák előkészületeként ebben a tanévben a „beszéd”
kompetenciaterületéről új fejlesztésű tesztfeladatokat próbálunk ki. Az Ön lányát/fiát a véletlenszerű
szúrópróba keretében kiválasztottuk a kísérleti projekten (próbateszten) történő részvételhez, amely 2013.
április/május teszthónapokban kerül végrehajtásra. Iskolánkként maximum 24 tanulót tesztelünk. A
tanulókat az osztályfőnökeik megfelelő időben tájékoztatják a részvételről, a teszt időpontjáról, valamint a
teszt lebonyolításáról.
A kísérleti projektet egy tesztcsoport (két tanár/tanárnő más iskolából) hajtja végre, amelyet speciálisan erre
a feladatra képeztek ki. A tanulókat párokban kb. 20 perces beszélgetésre kérik fel, amely monológ és
dialóg fázisokból áll. Ezen kívül a tanulók beszédkészségéhez egy kérdőívet kell kitölteni.
Mivel kísérleti projektről van szó, ezért az eredményekről nem lesz visszajelzés.
A tanulók részvétele a képzési színvonal javításában a Szövetségi Képzéskutatási Intézet létrehozásáról
szóló törvény értelmében kötelező jellegű (25/2008 számú I. szövetségi közlöny 6. § (2) bekezdés
113/2009 sz. I. szövetségi közlöny szerinti kiadványa). Valamennyi tanulói adatokat közvetlenül és
személyre szólóan gyűjtjük össze. A Szövetségi Képzéskutatási Intézet valamennyi munkatársa a
Szövetségi Képzéskutatási Intézet létrehozásáról szóló törvény értelmében (25/2008 számú I. szövetségi
közlöny 3. § (2) bekezdés 113/2009 sz. I. szövetségi közlöny szerinti kiadványa) titoktartásra kötelezve
van.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nevelési jogosultak részére készült tájékoztató levelet különböző
nyelveken a Szövetségi Képzéskutatási Intézet (BIFIE) honlapjáról le lehet tölteni.
Fordítások:

http://www.bifie.at/node/2009

Többet szeretne tudni a képzési szabványokról?
További információkat a mellékelt prospektuson vagy honlapunkon talál, ahol feladatpéldákat is letölthet.
Angol nyelv standard felülvizsgálata:

http://www.bifie.at/node/1822

Ha még megválaszolatlan kérdései vannak, vagy segítségre van szüksége, akkor az alábbi kapcsolattartási
lehetőségeken keresztül szívesen állunk rendelkezésére:
Teszt lebonyolítása:
Eredmények:

Tel.: +43 (0)662/620088-3500; E-mail: bist8@bifie.at
Tel.: +43 (0)662/620088-3700; E-mail: bist8-rm@bifie.at

Természetesen ezen kívül a szülői érdekképviseletekhez is fordulhat. Ebben az esetben, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot - az illetékességtől függően - a Közszolgálati Iskolák Szülői Egyesületeinek Osztrák
Szövetségéhez (Tel.: +43 (0)1/53120-3112; Mobil: +43 (0)699/153 120 00; E-mail:
office@elternverein.at), osztrák közép- és felsőfokú iskolák esetében a Szülői Egyesületek Szövetségéhez
(Tel.: +43 (0)1/53120-3110; Mobil: +43 (0)680/141 1 142; E-mail: office@bundeselternverband.at) vagy
a katolikus magániskolák szülői egyesületeinél a Katolikus Szülői Egyesületek Osztrák Főszövetségéhez
(Tel.: +43 (0)7224 4311; E-mail: hvkev@mautnermarkhof.at).
Támogatásukat előre köszönjük!
Szívélyes üdvözlettel:

Dr.in Schreiner Claudia
Központvezető BIFIE Salzburg
Szövetségi Képzéskutatási Intézet Salzburg I, Képzésfelügyelő és Képzésszabványosítási Központ
Alpenstraße 121 / A-5020 Salzburg / Telefon +43-662-620088-3500 / bist8@bifie.at / www.bifie.at

