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Matematika standard vizsga, 4. iskolai szint
Német „beszédkészség” kísérleti projekt

Tisztelt anyukák, apukák és nevelésre jogosultak!
Önöket mint szülőket bizonyára érdekli, hogy gyermekük rendelkezik-e az általános iskola befejezésekor
a szükségesnek tartott alapkészségekkel matematikából. A standard vizsga éppen erről nyújt tájékoztatást,
és arról, hogy ezt a célt mennyire sikerül az egyes iskolákban és az iskolarendszer egészében elérni. A
2012/13-as tanévben a 4. iskolai szinten először kerül sor az oktatási színvonal matematika
tantárgyra vonatkozó, átfogó ellenőrzésére. Ausztriában a törvényileg szabályozott iskolatípusmegnevezéssel és nyilvánossági joggal rendelkező köz- vagy magániskolák minden 4. iskolai szinten
tanuló diákja részt vesz a vizsgán. Mindemellett 26 véletlenszerűen kiválasztott általános iskolában a
német standard vizsga előkészítéseként 2014-ben kísérleti projektre kerül sor a „beszédkészség”
kompetenciaterületen. A teszt célja az újonnan kialakított tesztfeladatok, valamint a vizsgafolyamatok
kipróbálása. Az Ön gyermekének iskolája a német „beszédkészség” kísérleti projektre kiválasztott
iskolák között van. A kísérleti projektben nem vesz részt minden tanuló (legfeljebb 24 tanuló a
helyettesítő tanulókkal együtt). Az osztályfőnök tájékoztatja gyermekét arról, hogy kiválasztották-e
vagy sem.
Jogi alapok
A Szövetségi Oktatáskutatási Intézet létrehozásáról szóló törvény (BIFIE-Gesetz, I. sz. szövetségi
közlöny 25/2008, 6 §, 2 bek., I. sz. szövetségi közlöny 113/2009, I. sz. szövetségi közlöny 7/2013)
értelmében a tanulók kötelesek részt venni az oktatási színvonallal kapcsolatos felmérésekben. A
tanulókra vonatkozó valamennyi adatot közvetve gyűjtik össze személyenként. A Szövetségi
Oktatáskutatási Intézet létrehozásáról szóló törvény (BIFIE-Gesetz, I. sz. szövetségi közlöny 25/2008, 3 §, 2
bek., I. sz. szövetségi közlöny 113/2009, I. sz. szövetségi közlöny 7/2013) értelmében a Szövetségi
Oktatáskutatási Intézet valamennyi munkatársa titoktartásra kötelezett.
A tesztidőpontok
A matematika standard vizsgára az alábbi időpontok egyikén kerül sor:
Tesztidőpont 2013. május 28, kedd vagy pótidőpont: 2013. június 5, szerda
A Német „beszédkészség” kísérleti projekt vizsganapját az iskola vezetése egyénileg határozza
meg a vizsga irányítóival az alábbi időszakon belül:
2013. április 8., hétfő és április 26., péntek között
A teszttel kapcsolatos további információk
A matematika standard vizsgára a rendes tanítási időben kerül sor, az első tanórán kezdődik, és a
magyarázatokkal valamint szünetekkel együtt körülbelül 3 órát vesz igénybe. Az alábbiakban a
matematika standard vizsga menete olvasható:
Köszöntés, általános
információk és
utasítások
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A Német „beszédkészség” kísérleti projekt lebonyolítására szintén a rendes tanítási időben kerül
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sor. A kiválasztott tanulókat páronként kb. 20 perces beszélgetésre kérik fel, amelynek során
monologikus és dialogikus szakaszokra is sor kerül. A tanulók ezen kívül kapnak egy rövid kérdőívet,
amelyet a vizsga napján kitöltve vissza kell vinniük az iskolába.
A tesztet követően folytatódik az órarend szerinti tanítás. Kérjük, emlékeztesse gyermekét arra, hogy
a matematikateszt napján hozzon magával szögmérőt. A Német „beszédkészség” kísérleti projekt
vizsganapján a tanulóknak nincs szükségük külön speciális segédeszközökre.
A matematika standard vizsga adminisztrációját az iskola speciálisan képzett tanárai végzik el. A
tesztnapon a vizsgán részt vevő osztályok szúrópróbaszerűen kiválasztott 7 százalékánál külső
vizsgairányító – általában egy másik általános iskola tanára – érkezik az iskolába, és bonyolítja le a
vizsgát.
Az eredmények bemutatása, amely a következő tanév első félévének végére várható, arról
tájékoztat, mennyiben érték el a tanulók a kitűzött kompetenciacélokat. A tanulók ennek érdekében a
tesztnapon kapnak egy személyes hozzáférési kódot, amellyel lehívhatják az internetről a matematika
standard vizsgán elért eredményüket. A személyes hozzáférési kód kizárólag a tanulóknak áll
rendelkezésére. Elvesztés esetén a Szövetségi Oktatáskutatási Intézet nem tudja pótolni a hozzáférési
kódot. Ezért fontos, hogy a tanulók, illetve Önök mint szülők vagy nevelésre jogosultak a kódot
gondosan megőrizzék. A vizsga eredménye nem képezi részét a gyermek tanulmányi jegyének, a
tanárok nem tudják az egyes eredményeket hozzárendelni a tanulókhoz.
A standard vizsgával ellentétben a Német „beszédkészség” kísérleti projektet kizárólag olyan
tanárok bonyolítják le, akik nem az adott iskolában tanítanak. A munkában két vizsgáztató vesz
részt: egyikük folytatja a beszélgetést a tanulókkal, míg a másikuk kiértékeli a szituációs
beszélgetéseket. Mivel kísérleti projektről van szó, ezért a tanulók nem kapnak visszajelzés az
eredményekről.
Szülői kérdőív
A teszt kiegészítéseként kérdőívek kitöltését kérjük a tanulóktól, a szülőktől/nevelésre jogosultaktól, a
tanároktól és az iskolaigazgatóktól az iskolai és iskolán kívüli tanulási és életkörülményekről. A
szülőknek/nevelésre jogosultaknak szóló kérdőívet a diákok a standard vizsga napján viszik haza.
Kérjük, a kérdőívet szíveskedjenek még a vizsga napján kitölteni, és lezárt borítékban a lehető
leghamarabb visszaküldeni gyermekükkel az iskolába. A kérdőíveket az iskola gyűjti össze, majd
küldi vissza a Szövetségi Oktatáskutatási Intézetnek. A kitöltésében segítséget nyújt a szülői
kérdőívnek a Szövetségi Oktatáskutatási Intézet holnapján (www.bifi e.at/node/1829) májustól
rendelkezésre álló albán, bosnyák, angol, horvát, szerb, magyar, szlovén és török nyelvű fordítása.
Többet szeretne tudni az oktatási normákról?
Ha tájékozódni szeretne a tesztfeladatok típusairól, a www.bifi e.at/node/58 weboldalon
példafeladatokat talál a különböző tantárgyakhoz (kattintson jobb oldalon a „Freigegebene Items”
(engedélyezett elemek) feliratra). További információkat a mellékelt prospektuson vagy honlapunkon
www.bifi e.at) talál. Ha van még kérdése, vagy segítségre van szüksége, a Szövetségi Oktatáskutatási
Intézet az alábbi elérhetőségeken szívesen áll rendelkezésére:
Teszt lebonyolítása:
Tel.: +43(0)662/620088-3600; E-mail: bist4@bifi e.at
Eredmények: Tel.: +43(0)662/620088-3700; E-mail: bist4-rm@bifi e.at
Mindezeken kívül természetesen fordulhat a szülői érdekképviseletekhez is. Ebben az esetben, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot – az illetékességtől függően – az Kötelező Állami Iskolák Szülői
Egyesületeinek Osztrák Szövetségével [Österreichischen Verband der Elternvereine an
öffentlichen Pflichtschulen] (Tel.: +43 (0)1/53120-3112; Mobil: +43 (0)699/153 120 00; E-mail:
office@elternverein.at) ) vagy a katolikus magániskolák szülői egyesületeinek eléréséhez a Katolikus
Szülői Egyesületek Osztrák Főszövetségével (Tel.: +43 (0)7224 4311; E-mail:
hvkev@mautnermarkhof.at).
Támogatásukat előre köszönjük!
Üdvözlettel a teljes csapat nevében:

Dr. Claudia Schreiner
Szövetségi Oktatáskutatási Intézet
vezetője

Mag. Simone Breit, Bakk. Komm.
Salzburgi Szövetségi Oktatáskutatási Intézet helyettes
Oktatási színvonal vizsgálatáért felelős osztályvezető
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