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Az USA ok ta tá si kor mány za ta (Secretary of Education) ál tal fel kért, A Jö vő Fel ső ok ta tá sa Bi zott -
ság sze rint (lásd U.S. Deparment of Education, 2006) – mely Spellings-bizottság né ven vált is -
mert té – a CLA „az egyik leg át fo góbb or szá gos kez de mé nye zés an nak fel mé ré sé re, hogy a hall ga -
tók va ló já ban mek ko ra tu dás ra tesz nek szert a kü lön bö ző fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben”, il let ve
a CLA „elő se gí ti a bi zo nyí té kon ala pu ló ér té ke lés kul tú rá já nak ter je dé sét a fel ső ok ta tás ban” (22. o.).
A bi zott ság ezen túl me nő en ja va sol ta, hogy „a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek mér jék hall ga tó ik ta nu -
lá si ered mé nye it a Collegiate Learning Assessment ál tal kí nált hoz ha son ló el já rá sok al kal ma zá sá -
val, me lyek a di á kok ta nul má nyi fej lő dé sét kö ve tik nyo mon az egyes fel ső ok ta tá si intéz mények -
 ben…” (23. o.). Az Ame ri kai Fő is ko lák és Egye te mek Szö vet sé ge, egyet ér tés ben az Ame ri kai
Ál la mi Fő is ko lák és Egye te mek Szö vet sé gé vel (AASCU) (2006, 4. o.), ar ra ju tott, hogy:

A hoz zá adott ér té ket mé rő köz vet len ér té ke lés leg jobb pél dá ja a Fel ső fo kú Ta nu lá si
Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA), mely a RAND Hoz zá adott Ér ték Ér té ke lé si Kez de mé -
nye zé sé ből (Value Added Assessment Initiative – VAAI) nőtt ki, és 2004 ta va sza óta áll
a fő is ko lák és egye te mek ren del ke zé sé re. A teszt túl mu tat a fe le let vá lasz tós for mán,
élet sze rű fel ada tok el vég zé sé vel mé ri a tel je sít ményt, ame lyek ben a hall ga tók nak
több fé le ki in du ló do ku men tu mot kell ele mez ni, és írás ban (pél dá ul em lé kez te tő, aján -
lás for má já ban) ad ják meg a vá laszt.

Ha a hall ga tói ta nu lá si ered mé nyek egy vi szony lag új sze rű ér té ke lé se ilyen di csé re tet és
figyel met kap, jo gos, hogy so kan gór cső alá ve szik. Meg kér de zik, hogy mit mér, mik a szak -
mai ér té kei és mi a hasz na. Kü lön bö ző bi zott sá gok te kin tik át el já rá sa it, erős sé ge i ről és gyen -
ge sé ge i ről – né ha – ver seny tár sak for mál nak ál ta lá ban meg ala po zott, oly kor ke vés bé meg ala -
po zott vé le ményt. Banta és Pike (2007) pél dá ul azt vi tat ta, hogy a CLA ál tal al kal ma zott,
a hoz zá adott ér ték el vén ala pu ló ta nu lás ér té ke lés va jon he lyes-e, Kuh (2006) pe dig ké te lye it
fe jez te ki a CLA meg bíz ha tó sá gá val és hasz nos sá gá val kap cso lat ban.
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1 Jelen szö veg a Kiss P. (szerk., 2010) Kom pe ten cia mé rés a fel sô ok ta tás ban cí mû, az Educatio Nonprofit
Kft. ál tal ki adott kö tet ben meg je lent for dí tás alap ján ké szült, an nak rö vi dí tett és to váb bi szö veg gon do zá son
át esett vál to za ta. A szer zôk rôl: Stephen Klein és Roger Benjamin, Council for Aid to Education; Richard
Shavelson, Stanford University; Roger Bolus, Research Solutions Group.
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A to váb bi ak ban ezért rö vi den be mu tat juk a CLA-program ér té ke lés nél, pon to zás nál ér vé -
nye sí tett alap el ve it, az ál ta la al kal ma zott mu ta tó kat, il let ve a CLA-módszer és más ki ter jedt
mé ré si prog ra mok köz ti ha son ló sá go kat és el té ré se ket. Vé gül pe dig a CLA-mérések né hány
fon tos sta tisz ti kai jel lem ző jé ről, töb bek kö zött a meg bíz ha tó sá gá ról szó lunk.

A CLA ér té ke lé si szem lé le te

El ső ként azt vizs gál juk, hogy mi lyen ta nu lá si ered mé nye ket mér és mit nem mér a CLA. Emel -
lett tár gyal juk a CLA szem lé let mód ját a ta nu lá si ered mé nyek ér té ke lé sé ben, amely – amel lett,
hogy többéves, si ke res tör té ne te van (Shavelson, 2007a,b) – lé nye ge sen kü lön bö zik az ál ta lá -
nos képzés2 olyan ti pi kus mé ré se i től, mint az ETS3 ha gyo má nyo sabb, Measure of Academic
Proficiency and Progress (MAPP) ne vű mé ré si mód sze re.

Amit a CLA mér, és amit nem

A ta nu lá si ered mé nyek iga zán át fo gó ér té ke lé se ma gá ba fog lal ná az 1. áb rán be mu ta tott
kész sé gek több sé gét vagy akár mind egyi két, de nin csen olyan mé ré si el já rás, amely ké pes
len ne a kö zép fo kú szint fe let ti ok ta tás ös  szes fon tos ha tá sát mér ni. Ez azon ban nem zár ja
ki, hogy leg alább né hány as pek tust ér té kel jünk. Ezt az alap el vet szem előtt tart va a CLA-t
úgy ter vez tük, hogy fel mér je a hall ga tók kri ti kus gon dol ko dá sát, elem ző ér ve lé sét, prob lé -
ma meg ol dó ké pes sé gét és írás be li kom mu ni ká ci ós kom pe ten ci á it. A CLA (leg alább is kez -
det ben) ezek re az „át fo gó ké pes sé gek re” össz pon to sí tott, mert ezek min den sza kon je len
van nak és sze re pel nek szin te min den fel ső ok ta tá si in téz mény kül de tés nyi lat ko za tá ban.
Ezek a ké pes sé gek idő vel, a szakspecifikus kép zés, az ál ta lá nos kép zés és a hall ga tók ál tal
fej lesz tett és ma guk kal ho zott ál ta lá nos ké pes sé gek köz ti köl csön ha tás ban ala kul nak ki
(Shavelson, 2007a).

A CLA-program nem mér sem ál ta lá nos szel le mi ké pes sé get, sem in tel li gen ci át, és nem is
tö rek szik er re. A CLA nem mé ri a kü lön bö ző tu do mány ágak meg ér té sét és az azok hoz kap cso -
ló dó tar tal mi vagy mű ve le ti tu dást sem. Egyet ér tünk Dwyer, Millet és Payne (2006) vé le mé -
nyé vel, hogy hasz nos len ne, ha ren del kez nénk esz kö zök kel a kö zép fok utá ni kép zé si ered mé -
nyek mé ré sé re is. Kér dé ses ugyan ak kor, hogy va ló ban meg va ló sít ha tók-e ilyen el já rá sok az
in téz mé nyek köz ti ös  sze ha son lí tá sok cél já ból, kü lö nö sen ak kor, ha a sza kok ered mé nye it ösz -
 sze sí te ni kell, il let ve a két sza kos sá got is fi gye lem be kell ven ni. Mind azo nál tal, ha lét re le het 
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2 Némi bi zony ta lan ság öve zi az ál ta lá nos kép zés fo gal mát, mert a fel sô ok ta tás ban ok ta tók és a köz vé le mény
jel lem zô en úgy vé lik, hogy ez a ki fe je zés a fel sô fo kú kép zés el sô két év fo lyam ára vo nat ko zik. Mi azon ban
a tel jes egye te mi alap kép zés so rán biz to sí tott ál ta lá nos kép zés re uta lunk e cím szó val.

3 Educational Test ing Ser vi ce (http://www.ets.org), me lyet 1947-ben ala pí tot tak, és olyan vi lág hí rû tesz te -
ket fej leszt és szol gál tat, mint a TOEFL (a szerk.).
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1. áb ra. A ta nu lá si ered mé nyek se ma ti kus áb rá ja (Shavelson, 2007a)

hoz ni, és egy kö zös ská lá ra le het ka lib rál ni ilyen mé ré se ket, ak kor va ló szí nű, hogy azok a CLA
teszt je i vel együtt (nem azok he lyett) len né nek hasz nál ha tó ak.

A CLA-ban alap ve tő en nem az egyes hall ga tó, ha nem az in téz mény az elem zé si egy ség.
Cél ja, hogy ös  szeg ző ér té ke lést nyújt son az in téz mény (egé szé ben szem lélt) kép zé si és egyéb
prog ram jai ál tal hoz zá adott ér ték ről, bi zo nyos fon tos ta nu lá si ered mé nyek szem pont já ból. 
E mé ré sek ki tű zött cél ja, hogy jel zést ad ja nak a ve ze tők nek, tan szé kek nek és hall ga tók nak
a fej lesz tés re szo ru ló né hány kom pe ten ci á ról és a hall ga tók ál tal az in téz mény ben el ért ál ta lá -
nos tel je sít mény szint ről. Ki emel ten ar ról is, hogy ez a szint ma ga sabb-e, ala cso nyabb-e, mint
ami az in téz mény be ér ke ző hall ga tók ké pes ség szint je alap ján vár ha tó.

A CLA ön ma gá ban nem ha tá roz za meg azo kat az oko kat, ame lyek kö vet kez té ben egy in -
téz mény hall ga tói a várt nál job ban vagy ros  szab bul tel je sí te nek, ar ra sem tesz ja vas la tot, hogy
mi lyen tan ter vi vagy más vál toz ta tá so kat kel le ne meg va ló sí ta ni a hall ga tók tel je sít mé nyé nek
nö ve lé se ér de ké ben. A fel ső fo kú in téz mény nek sa ját tan szé ke i re, akkreditációs bi zott sá ga i nak
fe lül vizs gá la ta i ra, he lyi mé ré sek ada ta i ra és egyéb for rá sok ra tá masz kod va kell meg ha tá roz -
nia, hogy mit kell ten nie az ered mé nyek ja ví tá sá ért. Ugyan ak kor – mi vel a CLA mu ta tói az
intéz mé nyi ve ze tői cik lu so kon át stan dar di zál va van nak – se gít sé gük kel vizs gál ha tók (más
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mu ta tók kal együtt) az in téz mény ál tal be ve ze tett re for mok és irány el vek hall ga tói tel je sít -
mény re gya ko rolt ál ta lá nos hatásai.4

Rö vi den a CLA fő cél ja, hogy in for má ci ót szol gál tas son, amely se gít az egye te mek nek és
fő is ko lák nak meg ha tá roz ni, men  nyit fej lőd nek hall ga tó ik, és hogy ez a fej lő dés össz hang ban
áll-e más in téz mé nyek ha son ló hall ga tó i nak fej lő dé sé vel. Egyes ve ze tő fel ső ok ta tá si in téz mé -
nyek a CLA al kal ma zá sá val vizs gál ják az in téz mé nyen be lü li al ter na tív ok ta tá si prog ra mok
ered mé nyét is.

Ide á lis eset ben a ta nu lá si ered mé nyek ér té ke lé se túl mu tat a CLA köz vet len ta nul má nyi mé -
ré se in, és rész ben érin ti az 1. áb rán be mu ta tott egyéb te rü le te ket is. A köz vet len mé ré sen azt
ért jük, hogy a hall ga tók nak tény le ge sen el kell vé gez ni bi zo nyos kog ni tív ki hí vást je len tő fel -
ada to kat, és e tel je sít mény mi nő sé gét ér té kel jük nu me ri kus ská lán (Carroll, 1993). Ez zel
szem ben a köz ve tett mé ré se ket úgy ter ve zik, hogy in for má ci ót nyújt sa nak az in téz mény ta nul -
má nyi kör nye ze te szem pont já ból fon tos nak tar tott jel lem zők ről. A Spellings-bizottság meg je -
gyez te pél dá ul, hogy a Hall ga tói El kö te le ző dés Or szá gos Fel mé ré se (National Survey of
Student Engagement – NSSE) vizs gál ja a „di á kok rész vé tel ét a ta nul má nya ik és fej lő dé sük
elő se gí té sé re ter ve zett prog ra mok ban, és az ezek mel let ti el kö te le ző dé sü ket. A hall ga tói rész -
vé tel mu ta tó it, me lyek a tan órák alatt és azo kon kí vül a hall ga tók ta nul má nyok ra for dí tott ide -
jét és erő fe szí té se it fe je zik ki (az ok ta tók kal va ló meg be szé lé sek től a nem kö te le ző szak iro da -
lom ol va sá sá ig)”, úgy ter vez ték meg, „hogy becs lés ként szol gál ja nak a hall ga tók alap kép zé si
ta pasz ta la ta i nak ér té ké hez és mi nő sé gé hez” (US Department of Education 2006, 22. o., ki eme -
lés hoz zá ad va). A köz vet len és köz ve tett mé ré sek köz ti kü lönb ség ről (és az NSSE-ről) a cikk
fo lya mán még szót ej tünk.

Vé gül a fel ső ok ta tás-po li ti ka szem pont já ból kü lö nö sen fon tos té nye zők a fel ső ok ta tás ba
tör té nő fel vé tel, a ta nul má nyok költ sé gei és a dip lo ma szer zé si arány sta tisz ti kai mu ta tói. A ta -
nul má nyok hoz zá fér he tő sé gét és a ta nul má nyok át fo gó ér té ke lé sét ezek kel az in di ká to rok kal
is ele mez ni kell.

Ös  szes sé gé ben a CLA csu pán egy a hall ga tók ta nu lá sá nak szá mos fon tos mu ta tó ja kö zül.
Ide á lis eset ben a ta nu lá si ered mé nyek egyéb köz vet len mé ré si mód sze re i vel, a ta nul má nyok
in téz mé nyi tá mo ga tá sá nak köz ve tett esz kö ze i vel és más, a fel ső ok ta tás sza bá lyo zá sát meg ha -
tá ro zó po li ti kai dön tés ho zók és a nyil vá nos ság szá má ra fon tos mu ta tók kal együtt al kal maz zák.

A CLA esz kö zei

A CLA ön ma guk ban is ér tel mes, ho lisz ti kus, ös  sze tett fel ada tok kal mé ri a hall ga tók kri ti kus
gon dol ko dá sát, elem ző ér ve lé sét, prob lé ma meg ol dó ké pes sé gét és írás be li kom mu ni ká ci ós
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4 A CAE ku ta tói sok a CLA-t al kal ma zó in téz mén  nyel tár sul va dol goz nak együtt, hogy meg ha tá roz zák és
meg va ló sít sák a jobb CLA-eredményekhez ve ze tô leg jobb gya kor la to kat. Ide tar to zik a Council of
Independent Coll eges (Füg get len Fô in téz mé nyek Ta ná csa), a University of Te xas (Te xa si Egye tem) rend -
sze re, a Higher Education Commission of West Vir gi nia (Nyu gat-vir gi ni ai Fel sô ok ta tá si Bi zott ság), ál la mi
ku ta tó egye te mek és a Lumina lon gi tu di ná lis cso port.
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ké pes sé ge it, kö vet ve az 1930-as évek re vis  sza nyú ló prog res  szív ok ta tá si moz ga lom ha gyo má -
nyát (Shavelson, 2007b). A CLA egyes fel ada tai az írá sos kom mu ni ká ci ós ké pes sé ge ket hang sú -
lyoz zák, míg má sok va ló ság hű, „mun ká ból vett” tel je sít mény fel ada tok. Min den fel adat meg fe lel
a kü lön bö ző egye te mi alap kép zé si sza kok és ál ta lá nos ok ta tá si prog ra mok szá má ra.

A CLA tel je sít mény fel ada tai a Klein (1982, 1983) ál tal a ka li for ni ai jo gi szak vizs ga szá -
má ra fej lesz tett esz kö zei, il let ve a New Jer sey Fel ső ok ta tá si Hi va tal ál tal ki ala kí tott „Kri ti kus
gon dol ko dá si fel ada tok” (Ewell, 1994; Erwin–Sebrell, 2003) alap ján ké szül tek. Eb ben a meg -
kö ze lí tés ben az el vég zen dő fel ada tok va ló ság hű mun ka fel ada tok, me lye ket az ok ta tás ban,
mun ká ban, irá nyí tás ban és min den na pi gya kor lat ban elő for du ló te vé keny sé gek ről min táz -
tunk. A fel ada tok tel je sí té sé hez kri ti kus és elem ző gon dol ko dás ra van szük sé gük a vá lasz adók -
nak. A ka pott in for má ci ók alap ján vi lá go san, meg fe le lő iga zo lást ad va kell meg fo gal maz ni uk
dön té se i ket, ér té ke lé sü ket vagy ja vas la ta i kat (lásd McClelland, 1973).

Az in for má ci ós tech no ló gia fej lő dé sé nek kö szön he tő en a fel ada tok gaz dag sá gát anél kül
le het biz to sí ta ni, hogy a hall ga tó kat túl ter hel nénk. Az ér té ke lés min den fel ada tát egy in te rak tív
internetes fe lü le ten ad juk meg, amely elekt ro ni kus adat fel vé telt, il let ve online ér té ke lést és
ered mény köz lést biz to sít. Az es  szé tí pu sú fel ada tok ra adott vá la szo kat je len leg bí rák pon toz -
zák, akik át fo gó kép zést kö ve tő en online pon toz zák a vá la szo kat. Így az egész rend szer pa pír -
men tes, ami je len tő sen csök ken ti a költ sé ge ket. Úgy vél jük, hogy né hány éven be lül a tel je sít -
mény fel ada to kat is szá mí tó gé pes szoft ver fog ja majd pontozni.5

[…]

Min den szá mí tó gép ál tal adott „nyers” pont szám át szá mí tás ra ke rül egy kö zös mé ré si ská lá ra.
En nek kö vet kez té ben az egyik fel ada ton egy adott pont szá mot ka pott vá la szok kö rül be lül azo nos
szin tű re la tív jár tas sá got tük röz nek, mint egy má sik fel adat ra adott, azo nos pont szá mot el ért vá la -
szok. Ez a jel leg ze tes ség le he tő vé te szi a kü lön bö ző fel ada tok pont szá ma i nak egye sí té sét és át la -
go lá sát az in téz mé nyi át la gok ki szá mí tá sá hoz. Emel lett a ská la SAT-hoz (Scholastic Aptitude
Test6) kap cso lá sá val a CLA-program ké pes a pont szám ok idő be li ös  sze ve té sé re, pél dá ul a be lé pő
el ső éve sek és a dip lo ma szer zés előtt ál ló vég zős hall ga tók köz ti fej lő dés mérésére.7

A CLA meg kö ze lí té se ab ból in dul ki, hogy a kri ti kus gon dol ko dás, az elem ző ér ve lés,
a prob lé ma meg ol dó ké pes ség és az írás be li kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek el vá laszt ha tat la nul és
ös  sze tett mó don egy be fo nód nak a fel adat- és vá lasz kö ve tel mé nyek ben. A tel je sít mény fel ada -
tok hi te les sé gé nek meg őr zé se ér de ké ben kü lö nö sen fon tos, hogy azok a va ló di te vé keny sé gi
te rü le tek ről szár maz za nak. A fel ada tok ele mek re bon tá sa és kü lön-kü lön a kri ti kus gon dol ko dás,
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5 A kö zel múlt ban ké szí tett elô vizs gá lat sze rint a kéz zel és gép pel ké szí tett összpontszámok köz ti ös  sze -
füg gés ugyan azon a tel je sít mény fel ada ton (r = 0,86) ha son ló a két em ber ál tal ké szí tett pont szám ösz -
 sze füg gé se i vel. A két pon to zá si mód szer ha son ló át la go kat és stan dard derivációkat is ho zott.

6 A SAT egy a fel sô ok ta tá si fel vé te li ken szé les kör ben hasz nált teszt az Egye sült Ál la mok ban, me lyet ma
a Coll ege Board, egy nonprofit szer ve zet fej leszt és mû köd tet, ko ráb ban az ETS gon doz ta (a szerk.).

7 A SAT he lyett in kább az ACT-t (American Coll ege Test ing) vá lasz tó hall ga tók ACT-pontszámait át vált juk
a SAT-skálára. Ezt a két vizs ga köz ti, a leg több fel sô fo kú fel vé te li el já rás ban al kal ma zott, szab vá nyos
átvál tá si rend szer rel vé gez zük. A CLA elem zé sei és a je len cikk ben sze rep lô ered mé nyek nem tesz nek
kü lönb sé get az ere de ti SAT-pontszámok, il let ve az ACT-bôl át vál tott pont szám ok kö zött.
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az elem ző ér ve lés, a prob lé ma meg ol dó ké pes ség és a kom mu ni ká ció mé ré se le he tet len len ne
e fel ada tok ös  sze tett sé ge és egy sé ges sé ge mi att. Eh hez fel ké ne ad ni élet sze rű mun ka fel adat-
jel le gü ket. Az így lét re ho zott mes ter sé ges rész fel adat ok szét szab dal ják a va lós hely ze tek ös  sze-
tett sé gét, még ak kor is, ha a MAPP és más ha son ló mé ré sek ezt te szik. Az ő ér té ke lé si meg kö -
ze lí té sük a Carnegie Ala pít vány út tö rő mun ká já ból ered, amely a 20. szá zad ele jén mér te az
egye te mi és fő is ko lai hall ga tók ta nul má nya it, és ame lyet nagy mér ték ben be fo lyá sol tak
a behavioristák, el ső sor ban E. L. Thorndike (Shavelson, 2007b). Ezek az ér té ke lé sek sok di -
men zi ós „fo gal mi szer ke zet ből” in dul nak ki – ahogy a CLA is –, de azu tán meg pró bál ják ezt
al ko tó ele me i re da ra bol ni – kri ti kus gon dol ko dás, elem ző ér ve lés és kom mu ni ká ció. Ez után az
egyé ni teszt fel ada to kat, rész tesz te ket vagy tesz te ket úgy szer kesz tik meg, hogy le fed jék az egyes
ele me ket. Vé gül az ele me ket új ra ös  sze rak ják, hogy ki ala kul jon az összpontszám.

Ez a „fo gal mi szer ke zet ből” ki in du ló meg kö ze lí tés (el len tét ben a CLA va lós mun ka te vé keny -
ség ből ki in du ló meg kö ze lí té sé vel) fel té te le zi, hogy a ré szek ös  sze il lesz té sé vel pon tos képet kap -
ha tunk az egész ről. E stra té gia el sőd le ges elő nyei, hogy kü lön pont szám ok nyer he tők az egyes
szer ke ze ti ele mek re, és leg alább is el mé let ben pon to sab ban kü lö ní ti el a prob lé má kat. A leg na -
gyobb hát rá nya – és egy ben az egyik fő oka an nak, hogy a CLA nem al kal maz za –, hogy gyak ran
mes ter sé ges és fi gyel men kí vül hagy ja azt a tényt, hogy az egész ál ta lá ban sok kal több, mint a ré -
szek ös  szes sé ge: a biz ton sá gos au tó ve ze tés ké pes sé ge sok kal több, mint a köz le ke dé si sza bá lyok
is me re te, a mű sze rek le ol va sá sá nak ké pes sé ge, a kor mány zás, a gyor sí tás és a fé ke zés.

Bár a CLA szem lé le te alap ve tő en el tér a MAPP ál tal al kal ma zot tól és más szé les kör ben hasz -
nált fe le let vá lasz tós tesz tek től, még is van né hány kö zös vo ná suk. Pél dá ul a CLA-felméréseket is
szab vá nyo sí tott fel té te lek kö zött ad juk ki a kü lön bö ző in téz mé nyek nek, és a nyers pont szá mo kat
a ve ze tői cik lu so kat ös  sze ha son lí ta ni ké pes ská la pon tok ká ala kít juk. A CLA-program ezen jel lem -
zői le he tő vé te szik az in téz mé nyek szá má ra, hogy meg vizs gál ják, hall ga tó ik mi lyen jól tel je sí te -
nek az idő múl tá val és más in téz mé nyek ha son ló hely ze tű hall ga tó i hoz ké pest.

Banta és Pike (2006) ki je len ti, hogy „a fel ső ok ta tás ban a nö ve ke dés, fej lő dés ér té ke lé sé -
nek sok kal ígé re te sebb út ja, ha a hall ga tók ál ta lá nos és tu do mány ág-spe ci fi kus tu dá sát és ké -
pes sé ge it vizs gál juk a szak te rü let ükön, mint ha a leg gyak rab ban al kal ma zott, pusz tán ál ta lá nos
ké pes sé ge ket mé rő tesz te ket ves  szük ala pul”. Egyet ér tünk ve lük ab ban, hogy a hall ga tói ered -
mé nyek ér té ke lé se pon to sabb a tu do mány ág-spe ci fi kus ered mé nyek ér té ke lé sé vel, de ez nem
je lent he ti az olyan át fo gó ké pes sé gek fel mé ré sé nek el uta sí tá sát, me lye ket a fel ső ok ta tá si in téz -
mé nyek ki mon dot tan fej lesz te ni igye kez nek, és a mun ka adók is ér té kel nek. Rá adá sul a fel vett
el ső éve sek és a dip lo mát szer ző vég zős hall ga tók tel je sít mé nyé nek kü lönb sé gé ben mér he tő át -
la gos fej lő dés a CLA-n na gyobb, mint egy szó rás nyi. Ez min den kép pen je len tős ha tás mé ret,
ami azt jel zi, hogy a CLA ér zé keny a fel ső fo kú ok ta tás kö vet kez té ben ki ala kult vál to zá sok ra.

A CLA meg kü lön böz te tô je gyei

Mint fen tebb je lez tük, a CLA szem lé le te el tér a leg több nagy teszt prog ra mé tól. Min den CLA-
mérést online vég zünk el, min den kér dés nyílt (nin cse nek fe le let vá lasz tós kér dé sek), és min -
den hall ga tó vá la sza it szá mí tó gép vagy kép zett bí rák pon toz zák, szin tén online. Emel lett a fel -
ada to kat vé let len sze rű en kap ják a hall ga tók, így az adott ta nu ló a tel jes kér dés hal maz nak csak
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egy kis ré szé re vá la szol, de min den fel adat meg je le nik egy adott intézményben.8 Ez a „mát ri -
xos min ta vé te li” stra té gia nagy mér ték ben csök ken ti a tesz te lés egy hall ga tó ra ju tó ter hét, mi -
köz ben to vább ra is ugyan azt a kér dés hal mazt hasz nál ja min den in téz mény ben.

Az ál ta lá nos és kö zép is ko lai szin ten szé les kör ben hasz nált teszt prog ra mok kal el len tét ben
a CLA csak egy az in téz mény di ák ja i ból vett min tát vizs gál. A hall ga tók jel lem ző en ön kén te -
sen vesz nek részt eb ben a prog ram ban, nem kö te le ző a vá lasz adás. Bár ter mé sze te sen kí vá na -
tos len ne min den hall ga tót vizs gál ni vagy va ló ban vé let len sze rű min ta vé telt al kal maz ni min -
den is ko lá ban, a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek több sé gé ben azon ban e meg ol dá sok egyi ke sem
va ló sít ha tó meg. A MAPP és az NSSE is küzd ez zel a prob lé má val.

A fő is ko lák és egye te mek szá mos mód szert al kal maz nak, hogy ösz tö nöz zék hall ga tó i kat
a CLA-teszt el vég zé sé re, pél dá ul könyv utal ványt, kur zus fel vé tel nél elő nyö ket, kü lön bö ző
nye re mé nye ket aján la nak. Mind azo nál tal ed dig nem volt ki mu tat ha tó sem mi lyen ér tel mez he tő
ös  sze füg gés az ösz tön zés tí pu sa és a rész vé te li arány vagy a hall ga tók mo ti vá ci ó ja kö zött, hogy
jól tel je sít se nek a tesz ten. A tel je sít mény tesz tet meg író hall ga tók ki töl te nek egy utó la gos kér -
dő ívet, amely meg kér de zi, hogy men  nyi re igye kez tek jó ered ményt el ér ni a fel ada ton. Az ada -
tok elem zé se sze rint, mi u tán a SAT-pontszám ha tá sát kont rol lál tuk, az erő fe szí tés re vo nat ko zó
sa ját be szá mo lók az in téz mé nyi át la gok varianciájának mind ös  sze mint egy 5%-áról ad nak szá -
mot, ami túl ke vés, hogy je len tős ha tás sal le gyen az eredményekre.9

A hall ga tók tól meg kér dez tük azt is, hogy fő ként mi mo ti vál ta őket a CLA meg írá sá ra. 
Vá la sza i kat az aláb bi há rom cso port ba ren dez tük: (1) sze mé lyes fej lő dés (erős sé ge im és gyen -
gé im meg ér té se, vagy ho gyan vi szo nyul a pont szá mom a töb bi di á ké hoz); (2) el len szol gál ta tás
(ja va dal ma zás, aján dék utal vány, nye re mény hú zás nagy fő díj jal); és (3) az in téz mé nyi kö ve tel -
mé nyek tel je sí té se (a kur zus vagy az egész in téz mény ér té ke lé si te vé keny sé gé be il leszt ve).
A SAT-pontszámaik ha tá sá nak kont rol lá lá sa után az, hogy me lyik tí pu sú té nye zőt em lí tik,
a hall ga tói CLA-pontszámok varianciájának mind ös  sze 1%-át be fo lyá sol ta.
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8 A CLA-programban egy nél több al ka lom mal részt ve vô hall ga tók — pél dá ul el sô éves ként, ké sôbb pe dig
vég zôs ként — au to ma ti ku san kü lön bö zô fel ada to kat kap nak. A prog ram je len leg nyolc kü lön bö zô tel je sít -
mény fel ada tot al kal maz és min den es  szé jel le gû kér dés bôl is több vál to za tot.

9 Amikor az elem zés egy sé ge a kar (school), a SAT ön ma gá ban a tel je sít mény teszt-pont szám ok
varianciájának mint egy 70%-át ma gya ráz za. A SAT és az erô fe szí tés re vo nat ko zó sa ját be szá mo lók to -
váb bi mint egy 3—7%-ot ma gya ráz nak együtt a min tá tól füg gô en (pl. el sô éve sek vagy vég zôs hall ga tók).
Az erô fe szí tés re vo nat ko zó sa ját be szá mo ló kat ter mé sze te sen be fo lyá sol hat ja a hall ga tók be nyo má sa
ar ról, hogy men  nyi re jól ol dot ták meg a fel ada tot, pél dá ul azt mond ják, hogy nem igye kez tek na gyon, ha
úgy ér zik, nem tel je sí tet tek jól. Az zal is le het ér vel ni, hogy a CLA in kább a ti pi kus, mint a ma xi mum tel je -
sít mény mé ré sé re szol gál (Cronbach, 1990). Ha így van, ak kor a hall ga tói mo ti vá ci ót te kint het jük olyan
ered mény nek, mely sze rint egyes in téz mé nyek si ke re seb ben ne ve lik di ák ja i kat ar ra, hogy le gye nek
büsz kék mun ká juk ra, és min dig min den tô lük tel he tôt te gye nek meg.
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Ered mé nyek be mu ta tá sa a hoz zá adott ér ték fe lôl

A CLA-program egyik leg fon to sabb mu ta tó ja, hogy az in téz mény hall ga tói job ban, rosszab bul
vagy kö rül be lül ugyan úgy tel je sí tet tek, mint ahogy az in du lás kor mért kom pe ten cia szint jük is -
me re té ben el vár ha tó len ne. A prog ram azt is vizs gál ja, hogy az át la gos hall ga tói tel je sít mény
fej lő dé se az is ko lá ba tör té nő be irat ko zás és a dip lo ma szer zés kö zött meg fe lel-e a más fel ső ok -
ta tá si in téz mény ben ta nu ló, ha son ló hely zet ben lé vő hall ga tó ké nak. A prog ram te hát tá jé koz -
tat ja az in téz mé nye ket, hogy a hall ga tó ik fej lő dé se meg fe lel-e a más in téz mé nyek ben el ér he tő
fej lő dés nek (pl. Raudenbush, 2004). A CLA azt az el vet kö ve ti, hogy a hall ga tók ta nul má nyi
fej lő dé sé nek mé ré sé re és az ah hoz va ló in téz mé nyi hoz zá já ru lás ra kell össz pon to sí ta ni uk az
ér té ke lé si prog ra mok nak a kö zép fok utá ni kép zé si szinten.10

A fej lő dés ér té ke lé sé nek „hoz zá adott ér ték” ala pú meg kö ze lí té sét azért vet tük át, mert
(a) egy in téz mény vizs gált hall ga tói bi zo nyos mér ték ben jobb vagy ros  szabb kész sé gek kel
ren del kez het nek, mint tár sa ik; (b) egy in téz mény hall ga tó i nak be lé pő tu laj don sá gai egyik
év ben el té rő ek le het nek a má sik év ben részt ve vők tu laj don sá ga i tól; és (c) az in téz mé nyek
kö zött je len tős kü lönb sé gek van nak be lé pő hall ga tó ik kompetenciaszintjében.11 Ezek a ne -
héz sé gek ele ve ki zár ják az in téz mé nyek köz ti át lag pont szám ok egy sze rű ös  sze ha son lí tá sá -
nak le he tő sé gét. Így ah hoz, hogy és  sze rű és prak ti kus mód szert biz to sít sunk a fej lő dés mé ré -
sé re az in téz mé nyek kö zött és egy is ko lán be lül az idő mú lá sá val, elő ször a vizs gá la ti
prog ram ban va ló já ban részt ve vő hall ga tók be lé pő kom pe ten ci á i hoz kell iga zí ta ni a pon to -
zást min den in téz mény ben.

Ez tech ni ka i lag úgy tör té nik, hogy ki szá mol juk az in téz mény va lós át lag CLA-pontszáma
és a hall ga tó i tól el várt át lag köz ti különbséget.12 Az el várt át la got az át la gos CLA- és SAT-
pontszámok köz ti erős em pi ri kus együttjárásból szár maz tat juk a CLA-programban részt ve vő
ös  szes is ko lá ban (pl. Raudenbush, 2004). Ez után min den fel ső ok ta tá si in téz mény nél ki von juk
az el ső éves hall ga tók várt át lag pont szá mát a vég zős hall ga tók várt át lag pont szá má ból. Ez zel
a hoz zá adott ér ték meg kö ze lí té sek több sé gé hez ha son ló an (Wainer, 2004) egy egy sze rű ösz -
 szeg ző mo dellt fel té te le zünk: azt, hogy a négy éves kép zés (és ta pasz ta lat) ha tá sa egyen lő nö -
vek ményt ad hoz zá a hall ga tók ered mé nye i hez. Az e cél ra hasz nált reg res  szi ós egyen le tek az
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10 Ez szem ben áll az ál ta lá nos és kö zép is ko lai szin tû No Child Left Behind (NCLB = Egy gyer mek sem ma -
rad le) prog ram fi lo zó fi á já val, amely egy in téz mény adott szin tû jár tas sá got el érô di ák ja i nak szá za lé ká ra
össz pon to sít (a fej lô dés mér té ké tôl füg get le nül).

11 Valójában egyes in téz mé nyek be lé pô hall ga tói olyan jó ké pes sé gek kel ren del kez nek, hogy jobb tel je sít -
ményt ér nek el, mint más in téz mé nyek vég zô sei. Az ér té ke lés hoz zá adott ér ték meg kö ze lí té sé nek al kal -
ma zá sá val azon ban a vi szony lag ke vés bé jó ké pes sé gû be lé pô osz tá lyok kal ren del ke zô in téz mé nyek is
an  nyi hall ga tói ta nul má nyi fej lô dést tud nak mu tat ni, mint a leg jobb ké pes sé gû el sô éves osz tá lyok kal
ren del ke zô in téz mé nyek. Rá adá sul a hall ga tói pont szám ok jó val a le het sé ges ma xi mum pont szám
alatt van nak még a leg ma ga sabb pont szá mo kat el érô hall ga tók kal ren del ke zô fel sô ok ta tá si in téz mé -
nyek ben is. Más szó val a pla fon ha tá sok nem je len te nek gon dot, mert min den ki szá má ra ren ge teg le he -
tô ség van a nö ve ke dés re.

12 A hoz zá adott ér ték becs lé sé nek szem lé le tét e cikk ben nem tud juk egé szé ben át te kin te ni, a kér dés át fo -
gó tár gya lá sát lásd a Jo ur nal of Educational and Behavioral Statistics cí mû fo lyó irat kü lön szá má ban
(2004. vol. 29. No. 1.).
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el ső éves és a vég zős hall ga tók ese té ben kö zel azo nos meredekségűek, de meg le he tő sen el té rő
met szés pon tú ak (a rész le te ket lásd a CLA Test Reportban: www.cae.org).13

Va ló igaz, hogy elő for dul hat nak prob lé mák a hoz zá adott ér ték (és egyéb) ta nu lás ér té ke lé si
mu ta tók kal, ha a mód sze rek mö gött meg hú zó dó fel té te le zé se ket je len tős mér ték ben meg sér tik
(Banta–Pike, 2007; Bra un, 2005). Pél dá ul a CLA meg kö ze lí té se fel té te le zi, hogy a CLA- és
a SAT-pontszámok köz ti kap cso lat az egy is ko lá ban vizs gált hall ga tók min tái kö zött li ne á ris,
amit a kog ni tív mé ré sek köz ti ha son ló kap cso lat hos  szú tör té ne te is alá tá maszt (a hu mán kog -
ni tív mé ré sek ol vas ha tó át te kin té sét lásd Martinez, 2002). A meg kö ze lí tés azt is fel té te le zi,
hogy a vizs gált hall ga tói min tá ban a CLA- és a SAT-pontszámok kö zött ta lált kap cso lat ál ta lá -
no sít ha tó az adott in téz mény ös  szes hall ga tó já ra. Az elem zés to váb bá azt is fel té te le zi, hogy
a CLA-programban részt ve vő in téz mé nyek min tá ja ál ta lá ban rep re zen ta tív az in téz mé nyek
or szá gos kö ré re.

Amint azt a CLA-teszt be szá mo lók ban meg je gyez tük (CLA, 2006), em pi ri kus bi zo nyí té -
kok iga zol ják, hogy e két fel té tel tel je sül. Pél dá ul, ha az in téz mény az elem zé si egy ség, ak kor
a CLA-t meg író el ső éves hall ga tók át la gos SAT-pontszáma és az in téz mény ös  szes el ső éves
hall ga tó já nak át lag SAT-pontszáma kö zött a kor re lá ció 0,96 (az IPED-ek sze rint). Te hát úgy
tű nik, az in téz mé nyek nem vá lo gat ják ki a leg jobb hall ga tó kat a CLA-ra.

Emel lett szo ros ös  sze füg gést le het fel fe dez ni az Education Trust IPED adat bá zi sá ban sze -
rep lő mint egy 1400 in téz mény jel lem zői és a CLA-programban részt ve vő több mint 100 in téz -
mény tu laj don sá gai között.14 Az 1. táb lá zat ban lát ha tó pél dá ul, hogy a 2005–2006-os tan év ben
a négy év utá ni dip lo ma szer zés ará nya át la go san a két in téz mé nyi cso port ban 36% és 38% volt,
és mind két cso port azo nos, 3,5-ös Baron sze lek ti vi tá si osz tá lyo zást ka pott.
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13 A CLA-program kö vet te a SAT mód sze rét az egyé ni hall ga tók pont szá má nak 1600-as ma xi mu má ban,
az az a leg ma ga sabb tel je sít mény- és es  szé pont szám itt is 1600. Ez ag go dal mat vál tott ki az eset le ges
mes ter sé ges pla fon ha tá sok mi att a CLA ese té ben. Elem zé sünk sze rint az el sô éve sek ke ve sebb mint
1%-a, il let ve a vég zôs hall ga tók ke ve sebb mint 3%-a éri el a kor lá tot je len tô ma xi mu mot. Így nem utalt
sem mi a je len tôs pla fon ha tás ra. Az ered mé nyek sze rint csak né hány in téz mény ja ví tott be so ro lá sán
(pél dá ul a „el várt szin tû”-rôl „el várt szint fe let ti”-re), ami kor meg szün tet tük a kor lá tot, an nak el le né re,
hogy nem vál toz tat tunk a reg res  szi ós egyen le te ken vagy a stan dard jö vô be li pont szám szá mí tá so kon,
hogy el ke rül jük az ilyen irá nyú ag gá lyo kat.

14 A Coll ege Results Online (Online Fô is ko lai Ered mé nyek) nem tar tal maz za az Egye sült Ál la mok ös  szes
négy éves, IV. fo ko zat ra jo go sult fel sô ok ta tá si in téz mé nyét. Csak az aláb bi kri té ri u mok nak meg fe le lô in -
téz mé nye ket tar tal maz za: 1. Az ál la mi vagy ma gán nonprofit szek tor ba tar toz nak. Ez ki zár ja a pro fit -
ori en tált négy éves in téz mé nye ket, pél dá ul a University of Phoenixet. 2. Be je len tet ték a Graduate Rate
Survey (Vég zet tek Ará nyá nak Fel mé ré se) ada to kat a 2004-es adat gyûj tés kor. 3. Sze lek ti vi tá si osz tá lyo -
zást kap tak a Baron’s Profiles of American Coll eges (Baron Ame ri kai Fô is ko lák Be mu ta tá sa) 2005. évi
ki adá sá ban. E szi go rí tá sok mint egy 1400 in téz mény re kor lá toz zák az elem zés alá ke rü lô négy éves in -
téz mé nyek kö rét. En nek meg fe le lô en a sta tisz ti kai elem zé sek ered mé nyei és az in téz mé nyek kö ré nek
le írá sai el tér het nek az ös  szes négy éves in téz mény re vo nat ko zó ha son ló le írá sok ered mé nye i tôl. Mi vel
azon ban a tár gyalt in téz mé nyi kör vet te fel a négy éves nem pro fit ori en tált, GRS cohortba tar to zó bachelor
prog ra mok ös  szes hall ga tó i nak 96%-át, az ilyen variancia va ló szí nû leg cse kély.
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1. táb lá zat. Négy éves in téz mé nyek a CLA-ban és or szá go san az in téz mé nyek leg fon to sabb jel lem zôi sze rint

For rás: Coll ege Results Online adat bá zis, me lyet az Education Trust ke zel, amely az Egye sült Ál la mok leg -
több négy éves fel sô ok ta tá si in téz mé nyét tar tal maz za. Az IPED-ekbôl és más for rás ból elô ál lí tott ada to kat
az Education Trust en ge dé lyé vel kö zöl jük. Rész le te ket lásd: www.collegeresults.org/aboutthedata.aspx
Mi vel nem min den in téz mény je len tet te be a táb lá zat ös  szes ada tát, az át la gok és szá za lé kok ese ten ként
kis mér ték ben el té rô ne ve zô kön ala pul nak

A hoz zá adott ér ték mu ta tói fel té te le zik, hogy a ki vá lasz tá si tor zí tás kont roll alatt van – az -
az a vég zős hall ga tók tel je sít mé nyé nek ös  sze ha son lí tá sa a mér cé nek te kin tett in téz mé nyek ben
„pár tat lan” és a vég zős hall ga tók köz ti min den, az ér té ke lé sen nyúj tott tel je sít mé nyü kön kí vü li
kü lönb ség kont rol lált. Ezt vé let len sze rű ki vá lasz tás nél kül egy sze rű en le he tet len meg va ló sí ta -
ni, és a vé let len sze rű ki vá lasz tást meg kö ze lí te ni pró bá ló sú lyo zá si el já rá sok rend kí vül ne he zen
len né nek hasz nál ha tók a hozzáadottérték- vagy más pon to zá si rend sze rek ben (pl. Bra un,
2005). Az IPED ada ta i nak elem zé se mind azo nál tal azt mu tat ta, hogy a CLA-pontszámok szá -
mos in téz mé nyi jel lem ző vel (köz tük a mé ret, Carnegie-osztályozás, ki sebb sé gi szá za lék, ál la -
mi, il let ve ma gán szek tor és a Baron sze lek ti vi tá si mu ta tó) nem jár tak együtt szig ni fi kán san, ha
az in téz mény át la gos SAT-pontszámának ha tá sát kont rol lál tuk. Így, bár a tö ké le tes től mes  sze
áll, ez az ered mény azt mu tat ja, hogy a CLA-pontszámokat va ló szí nű leg nem ala kít ják oda
nem tar to zó té nye zők (lásd Raudenbush, 2004, „A” tí pu sú in téz mé nyi hatások).15
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15 Ezek az ered mé nyek a 2005 ôszén el sô éve se ket vizs gá ló 103 is ko lá val, va la mint a 2006 ta va szán vég -
zôs hall ga tó kat tesz te lô 91 is ko lá val le foly ta tott reg res  szi ós mo del le ken ala pul nak, ahol min den in téz -
mény ren del ke zett IPEDs-adatokkal, és leg alább 25 hall ga tó val min den vizs gá lat ban. Az e mo del lek kel
nyert ered mé nyek jel zik, hogy a SAT ön ma gá ban a CLA-pontszámok varianciájának 74%-át ma gya ráz -
ta az el sô éve sek nél, míg a SAT- és IPEDs-változók kom bi ná ci ó ja 75%-ra adott ma gya rá za tot. Te hát az
emel ke dés mind ös  sze 1% volt. A meg fe le lô szá za lé kok a vég zôs hall ga tók ese té ben 76, il let ve 78%.
Rá adá sul a várt ér té kek köz ti kor re lá ció min den mo dell bôl 0,98 volt az el sô éve sek nél és 0,97 a vég zô -
sök nél. Rö vi den az IPEDs-változók beeme lé se a mo dell be cse kély vagy sem mi lyen ha tást nem gya ko -
rolt a várt vagy a hozzáadottérték-pontszámokra. Ez az ered mény jel zi, hogy sem mi lyen elôn  nyel nem
jár na, ha a CLA-eredményeket in téz mény tí pu son ként mu tat nánk be.
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Vé gül nem tart ha tó az a fel té te le zés, hogy ki zá ró lag az in téz mény vagy egy in téz mé nyen
be lü li prog ram len ne a hall ga tók CLA-n vagy bár mely más ta nul má nyi ér té ke lé sen mu ta tott tel -
je sít mény vál to zá sá nak egyet len „oka”. Bár a hall ga tók éle té re a fel ső fo kú ta nul má nya ik je len -
tős ha tás sal van nak, az egyéb té nye zők (pél dá ul az érés) is köz re játsz hat tak a fel vé tel és a dip lo -
ma szer zés köz ti fej lő dés ben. Egy sze rű en nem tud juk meg ha tá roz ni, hogy e nö ve ke dés mi lyen
mér ték ben tu laj do nít ha tó a fel ső fo kú ta pasz ta la tok nak, il let ve más té nye zők nek. Mi vel azon ban
a CLA-n mu ta tott nö ve ke dés nagy sá ga az el ső éve sek és a vég zős év fo lyam ok kö zött ál ta lá ban
an  nyi val na gyobb a más mé ré se ken ta pasz talt mér ték nél, gya núnk sze rint a fej lő dés je len tős
rész ben a fel ső fo kú kép zés ben biz to sí tott ta nul má nyi le he tő sé gek nek köszönhető.16

A fent tár gyalt szem pon to kat is fi gye lem be vé ve, vá lasz ta ni kell: épít sünk-e a hoz zá adott
ér ték ered mé nye i re? A CLA az al kal ma zá suk mel lett áll ki, a fent em lí tett ne héz sé ge ket min dig
mér le gel ve, mert a hoz zá adott ér ték meg kö ze lí tés ezen el lent mon dás ok fel is me ré se mel lett fon -
tos mód szert biz to sít az in téz mé nyek szá má ra sa ját tel je sít mé nyük ér té ke lé sé re. Rá adá sul a CLA-
program hang sú lyoz za, hogy a hall ga tók ta nu lá sá ról ki ala kí tott mu ta tói nem az egyet len in for -
má ció tí pust je len tik, amit a hall ga tói és in téz mé nyi tel je sít mény vizs gá la tá ra és fej lesz té sé re fel
kel le ne hasz nál ni. Sőt a CLA-mutatók min den kép pen az in téz mény vagy a kép zé si prog ram tel -
je sít mé nyé ről szó ló in for má ci ók egyik le het sé ges for rá sa csu pán. A CLA-eredményeket más
hall ga tói ta nul má nyi mé ré sek ered mé nye i vel együtt kell fel hasz nál ni.

Banta és Pike (2006) Kurt Landgraf (az ETS el nö ke és ve zér igaz ga tó ja) ki je len té sé re ala -
poz ták kri ti ká ju kat a hozzáadottérték-mutatók CLA ál ta li hasz ná la tá val kap cso lat ban. Esze rint:
„A hoz zá adott-ér ték mo del lek ből szár ma zó ered mé nyek nem szol gál hat nak sú lyos kö vet kez -
mé nyek kel já ró dön té sek alap já ul. Bár mely tisz tes sé ges és ér vé nyes ok ta tói ér té ke lé si rend szer -
ben szük ség van más mé ré sek re is.” Ezt nem vi tat juk. A hozzáadottérték-eredményeket más
mu ta tók kal együtt kell al kal maz ni, nincs vi szont ok a ki zá rá suk ra sem. Egy sze rű en fo gal maz va,
a CLA ál tal mért kom pe ten ci ák a fel ső fo kú kép zés kulcs fon tos sá gú ös  sze te vői és a hoz zá adott -
érték-megközelítés a leg meg fe le lőbb mód szer a mé ré sük re. Ezen túl Landgraf utalt a hoz zá -
adottérték-pontszámok hasz ná la tá ra az ok ta tók kal kap cso la tos fon tos sze mé lyi dön té sek nél,
amit a CLA nem ja va sol, és a CLA-programban részt ve vő in téz mé nyek nem al kal maz zák az
ered mé nye ket er re vagy ha son ló cé lok ra.

A CLA és az NSSE ha son ló sá gai és kü lönb sé gei

A Spellings-bizottság az in téz mé nyek szá má ra meg fon to lan dó mé ré si mód sze rek ként em lí tet -
te a CLA-t, az MAPP-t és az NSSE-t. A CLA és a MAPP is köz vet len ta nul má nyi mé rés, kö zöt -
tük már be mu tat tuk a kü lönb sé get. Most a CLA- és az NSSE-program köz ti fon tos ha son ló sá -
gok és kü lönb sé gek le írá sa kö vet ke zik, mi köz ben ös  sze ha son lít juk a köz ve tett és köz vet len
ta nul má nyi mé ré se ket.

Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se
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16 A CLA-program je len leg egy em pi ri kus ku ta tást vé gez az érés nek az ered mé nyek re gya ko rolt ha tá sa i ról.
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A CLA- és NSSE-program egy aránt a hall ga tók ön kén tes rész vé te len ala pu ló min tá já ra
kor lá to zó dik. A CLA a hozzáadottérték-modell fent is mer te tett al kal ma zá sá val ke ze li ezt
a meg szo rí tást. Az NSSE más úton jár. Vé let len sze rű min tát vá laszt egy in téz mény hall ga tó i -
ból, ám a hall ga tók kö zül so kan nem vesz nek részt, il let ve hagy ják fél be a vizs gá la tot. Ezért az
NSSE-program ön kén tes min ták kal kény te len dol goz ni, épp úgy, mint a CLA.

Azon ban a CLA-val el len tét ben az NSSE nem il lesz ti az ered mé nye it a vá lasz adók re le -
váns hát tér jel lem ző i hez, ami ér tel me zé si ne héz sé gek hez ve zet. Pél dá ul ha egy in téz mény ben
a hall ga tók, akik az NSSE-n azt mond ják, gyak ran ol vas nak a kur zu so kon fel nem adott köny -
ve ket, meg tör tén het, hogy még jó val fel ső fo kú ta nul má nya ik meg kez dé se előtt ol vas tak ilye -
ne ket. Egy má sik in téz mény ben pe dig ta lán elő ször ol vas nak nem kö te le ző köny ve ket az így
vá la szo lók.

Ki de rül, hogy az NSSE fel is mer ni sem ké pes eze ket a kü lönb sé ge ket, nem hogy ha té ko nyan
ki tud ná azo kat iga zí ta ni. Az in téz mé nyek egy sze rű ös  sze ha son lí tá sa hall ga tói „el kö te le zett -
ség” te kin te té ben olyan, mint ha az in téz mé nyek át la gos CLA-pontszámait a fel ső fo kú tanul -
má nyok meg kez dé se előt ti át la gos ké pes ség szint ben mu tat ko zó kü lönb sé gek kont rol lá lá sa
nél kül vet nénk egy be. Rá adá sul az egyik in téz mény ben részt vett hall ga tók az NSSE-n „el kö -
te le zet teb bek” le het nek, míg azok, akik egy má sik in téz mény ben vesz nek részt a vizs gá lat ban,
ke vés bé el kö te le zet tek le het nek tár sa ik nál. Az NSSE-program nem tud ja sem ki zár ni, sem kiiga-
zí ta ni eze ket a kü lönb sé ge ket.

A CLA (és más köz vet len ta nul má nyi mé ré sek) kér dé se ket vagy fel ada to kat ad, me lyek re
a hall ga tók vá la szai is mert pon tos sá gi szab vá nyok sze rint ér té kel he tők. Ez zel szem ben az
NSSE-re adott hall ga tói vá la szok pon tos sá ga nem vizs gál ha tó. Az NSSE mint egy 85 kér dést
tar tal maz ar ról, hogy a hall ga tók mi lyen gyak ran vesz nek részt kü lön bö ző te vé keny sé gek ben.
E kér dé sek egy ré sze konk rét és a vá la szok tar tal ma be mér he tő. Pél dá ul egy kér dés azt kér de zi,
hány 20 ol da las vagy azt meg ha la dó dol go za tot vagy be szá mo lót írt a hall ga tó. A vá lasz tá si le he -
tő sé gek: 1–4, 5–10, 11–20 és 20-nál több. Ez a kér dés egy ér tel mű, a vá lasz le he tő sé gek vi lá go sak.
Az NSSE kér dé se i nek több sé ge azon ban nem ilyen. Pél dá ul az egyik té tel azt ké ri a vá lasz adó tól,
hogy szá mol jon be ar ról, mi lyen gyak ran „hasz nált elekt ro ni kus mé di u mot (le ve le zé si lis ta,
chatcsoport, internet, azon na li üze net stb.) egy fel adat meg be szé lé sé re vagy el vég zé sé re”.
A vá lasz le he tő sé gek: „na gyon gyak ran”, „gyak ran”, „né ha” és „so ha”. Vá lasz le he tő sé gek más
kér dé sek re: „na gyon”, „meg le he tő sen”, „né mi leg” és „na gyon ki csit”. Azon ban ami az egyik
hall ga tó nak „na gyon gyak ran” (vagy „na gyon”), az le het „né ha” (vagy „na gyon ki csit”) a má -
sik nak, az az le het, hogy mind két hall ga tó azo nos gya ko ri ság gal vesz részt az adott te vé keny -
ség ben.

Az NSSE hall ga tó la go san fel té te le zi, hogy a vá lasz le he tő sé gek ilyen ér tel me zés be li kü -
lönb sé gei vé let len sze rű en osz la nak meg a hall ga tók kö zött. Ha azon ban ezek nem vé let len sze -
rű ek, ha nem a kü lön bö ző in téz mé nyek be já ró hall ga tók hát tér tu laj don sá ga i val és ta pasz ta la ta i -
val együtt jár nak, ak kor ez ko moly ár nyé kot vet het az NSSE ered mé nye i nek ér tel me zé sé re.
Ugyan ak kor ez a CLA- vagy más köz vet len mé ré sek ese té ben nem je lent prob lé mát.

A CLA és az NSSE ta lán leg na gyobb kü lönb sé ge az, hogy a CLA a hall ga tói ta nul má nyok
köz vet len mé ré se, míg az NSSE leg jobb eset ben is csak köz ve tett mé rés. Ez a kü lönb ség olyan,
mint ha a ba se ball já té kos ha za fu tás hoz ve ze tő üté si ké pes sé gét a já té kos ere jén, szem-kéz ko or -
di ná ci ó ján, fi zi kai fel épí té sén és más, vél he tő en ah hoz kap cso ló dó tu laj don sá ga in ke resz tül
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érté kel nék, ahe lyett, hogy mér nék a já té kos ál tal va ló já ban ütött ha za fu tá sok szá mát. A köz ve -
tett meg kö ze lí tés, ame lyet az NSSE kö vet, in do kolt le het, ha a mért já ru lé kos tu laj don sá gok
kom bi ná ci ó ja szo ro san kap cso ló dik az ütött ha za fu tá sok szá má hoz. Azon ban ke vés em pi ri kus
bi zo nyí ték áll ren del ke zés re ar ra, hogy az NSSE-re adott hall ga tói vá la szok akár csak kö ze pes
mér ték ben is együtt jár ná nak a je gyek kel, a CLA-pontszámokkal vagy a CLA hozzáadottérték-
pontszámokkal (Klein et al., 2005).

E meg fon to lá sok alap ján va ló szí nű leg jobb, ha az NSSE-t an nak fok mé rő je ként te kint jük,
hogy a hall ga tók mi lyen mér ték ben vesz nek részt ön ma guk ban is fon tos te vé keny sé gek ben,
ahe lyett, hogy a ta nul má nyi ered mény mé ré sé nek he lyet te sí tő je ként fog nánk fel. Ez a ja vas lat
egy be vág az ETS Culture of Evidence be szá mo ló já ban fog lal tak kal (Dwyer et al., 2006).

[…]

Ös  sze fog la lás és konk lú zi ók

A Spellings-bizottság meg erő sí tet te a ta nu lás ér té ke lés je len tő sé gét a fel ső ok ta tá si in téz mé -
nyek fej lesz té se és ér té ke lé se cél já ból egy aránt. Ez zel együtt a CLA-t a ta nu lás mé ré sé re al kal -
mas mód sze rek jó pél dá ja ként em lí tet te, és ez a pub li ci tás jo go san he lyez te ezt az ér té ke lé si
prog ra mot ala pos vizs gá lat alá. Az el ső kri ti kák rész ben té nye ken, rész ben hi e del me ken ala pu ló
ál lí tá so kat fo gal maz tak meg, ezért je len ta nul má nyunk ban kí sér le tet tet tünk ar ra, hogy rá mu tas -
sunk: a) a CLA mit mér és mit nem mér; b) mi lyen meg bíz ha tó an mé ri, amit ál lí tá sa sze rint mér
és c) ho gyan le het meg kü lön böz tet ni más köz vet len (pl. MAPP) és köz ve tett (pl. NSSE) hall ga -
tói ta nul má nyi mé ré sek től.

A CLA-program a je len le gi fel mé ré se i re úgy te kint, mint egy re (bár fon tos ra) a fel ső ok ta -
tá si mu ta tók át fo gó rend sze ré ben. Más mé ré sek nek, pél dá ul a szak te rü le ten vagy tár sa dal mi,
er köl csi és sze mé lyes kér dé sek ben nyúj tott tel je sít mény nek is helyt kell kap ni uk egy va ló ban
át fo gó rend szer ben, együtt a szak po li ti kai cé lok hoz mér ve vizs gált fel vé te li ará nyok kal, kép -
zés sel és dip lo ma szer zés sel.

A CLA je len tő sé ge ab ban áll, hogy olyan át fo gó ké pes sé gek re össz pon to sít, ame lye ket a fő is -
ko lák és egye te mek ál ta lá no san fej lesz te ni kí ván nak hall ga tó ik ban: kri ti kus gon dol ko dás, elem ző
ér ve lés, prob lé ma meg ol dás és kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek. Új sze rű ség ét az ad ja, hogy ho lisz ti -
kus, „va ló ság hű” fel ada tok kal vizs gál ja azt, amit az ok ta tók, hall ga tók és a nyil vá nos ság egy aránt
a fel ső fo kú kép zés fon tos ered mé nyé nek tart. Emel lett és más köz vet len hall ga tói ta nu lá si mé ré -
sek kel el len tét ben a CLA tel jes mér ték ben nyi tott kér dé sek re tá masz ko dik, és az ös  sze tett fel ada tot
nem da ra bol ja fel az azt al ko tó kom pe ten ci ák ra, hogy kü lön ál ló ké pes ség pont szá mo kat ad jon.
Ez azért van így, mert a CLA sze rint ez zel ki emel nénk az ér té ke lést a va ló ság ból, és az így mért ré -
szek ös  sze adá sá val nem ra gad nánk meg az egész ös  sze tett sé gét. A CLA te hát egy va ló ság hű tel je -
sít mé nyen és írás be li fel ada to kon ala pu ló, egész le ge sen ki ala kí tott ér té ke lé si mód szer. Az új tech -
no ló gi ák elő re tö ré se – köz tük az internetes le bo nyo lí tás és pon to zás, va la mint a ter mé sze tes
nyel vet fel dol go zó szoft ver el ér he tő sé ge a pon to zás hoz – meg va ló sít ha tó vá te szi az ér té ke lést
költ sé gei és idő igé nye te kin te té ben ott is, ahol ez a múlt ban nem volt le het sé ges.
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A CLA és más ér té ke lé si prog ra mok az eze ket hasz ná ló fő is ko lák kal és egye te mek kel
együtt mind szem be sül nek a hall ga tók meg nye ré sé nek ne héz sé ge i vel a mé ré sek ben, ami vi -
szont azt je len ti, hogy a részt ve vő hall ga tók min tá ja nem fel tét le nül rep re zen ta tív. A CLA
a hozzáadottérték-megközelítéssel ke ze li ezt a prob lé mát, az az a fel ső fo kú tel je sít mény pont -
szá mo kat hoz zá iga zít ja a részt ve vő hall ga tók be lé pé si szin tű ké pes sé ge i ben mért kü lönb sé -
gek hez (a SAT-pontszámaik alap ján). Ez a meg kö ze lí tés fel té te le zi, hogy a CLA- és a SAT-
pontszámok kap cso la ta az egy is ko lá ban vizs gált hall ga tók min tá já ban meg fe lel tet he tő ezen
vál to zók kap cso la tá nak az adott in téz mény összes hall ga tó ja kö ré ben. Az elem zés azt is fel té te -
le zi, hogy a CLA-programban részt ve vő in téz mé nyek min tá ja ös  szes sé gé ben rep re zen ta tív az
in téz mé nyek or szá gos meg osz lá sá ra is. Em pi ri kus bi zo nyí té kok mu tat ják, hogy mind két fen ti
fel té tel tel je sül (CLA, 2006). Bár ez a meg kö ze lí tés nem op ti má lis és a sze lek ti vi tás min dig ag -
go dal mat kelt, de prak ti ku san ke zel he tő, s az így szer zett in for má ci ók ér té ké re te kin tet tel vé le -
mé nyünk sze rint jobb ezt vá lasz ta ni, mint hogy nem kor ri gál juk az in pu tot vagy kér dé ses ér vé -
nyes sé gű köz ve tett mé ré sek re ha gyat ko zunk.

A fent is mer te tett ne héz sé gek mu tat ják az ok ta tá si ér té ke lés bi zo nyos sá gá val kap cso la tos el vi
kor lá to kat. Az ok ta tá si ér té ke lés va lós vi lá gá ban a kér dés azon ban úgy me rül fel, hogy mi lyen
meg kö ze lí té sek kel le szünk ké pe sek a szak po li ti kai cél ki tű zé sek szem pont já ból re le váns kap -
cso la to kat és min tá za to kat leg in kább azo no sí ta ni a vál to zók kö zött úgy, hogy az ok ta tás ban és
a pe da gó gia fej lesz tés ben hasz nos in for má ci ót biz to sít sunk az ok ta tók szá má ra. A kü lön bö ző
meg kö ze lí té se ket csak ak kor le het hi te le sen meg ítél ni, ha meg mu tat ják, ho gyan ke ze lik e kor lá -
tok kö vet kez mé nye it az al kal ma zott ér té ke lé si mód sze rek az elem zé si egy ség te kin te té ben, il let ve
ab ból a szem pont ból, hogy mi lyen elem zé se ket vé gez nek és azok ered mé nye it hogyan ér tel me zik
és al kal maz zák. Emel lett gya kor la ti pro to kol lo kat kell ad ni uk, me lyek se gí tik az ok ta tói kö zös -
sé get, akik szá má ra a meg kö ze lí té se ket ki ala kí tot ták, hogy ke zel jék a min tá val és ki vá lasz tá si
el fo gult ság gal, il let ve az ered mé nyek fél re ér té sé vel és a té ves kö vet kez te té sek kel kap cso la tos
ag gá lyo kat. Vé gül vi lá gos sá kell ten nünk meg kö ze lí té se ink min den ol da lát an nak ér de ké ben,
hogy a fej lesz té sé re vo nat ko zó ja vas la tok fo gal ma zód has sa nak meg, me lyek meg kü lön böz te tik
az ok ta tá si tel je sít mény mé rés ál ta lá nos mód szer ta ni korlátait és az egyes mé ré si stra té gi ák hoz kö -
tő dő sa já tos sá go kat, me lyek ez zel együtt is le het nek ke vés bé vagy in kább ha té ko nyak.

A CLA jel zi az in téz mény nek, hogy ho gyan tel je sít a mér cé nek te kin tett in téz mé nyek hez
ké pest. Az egye te mek nek és fő is ko lák nak e jel zés mel lett to váb bi in for má ci ók ra, pél dá ul in -
téz mé nyi ér té ke lé sek re és IPED-adatokra is szük sé gük van, hogy meg ha tá roz zák az eset le ges
ki hí vá so kat, ame lye ket ke zel ni kell. Szá mos in téz mény a be ve ze tett re for mok vagy új prog ra -
mok ha tá sa it ér té ke li a CLA se gít sé gé vel, hogy lás sák, mű kö dik-e a „kí sér let”.

Kér dé sek me rül tek fel a CLA tech ni kai jel lem ző it il le tő en, így a fel ada tok szá mí tó gép pel
tör té nő pon to zá sa egyes vé le mé nyek sze rint nem meg fe le lő, il let ve a CLA pont szá mai meg -
bíz ha tat la nok. Az itt és más hol be mu ta tott em pi ri kus ada tok el lent mon da nak ezen ál lí tá sok -
nak. Az em be ri és gé pi pon to zás meg bíz ha tó sá ga kö zel egye ző; az in téz mé nyi át la gok és
reziduálisok meg bíz ha tó sá ga szin tén meg fe le lő (előb bi 0,80, utób bi 0,70 fö löt ti). Az át la gos
reziduálisokban a vizs gált ta nu lói cso por tok kö zött mu tat ko zó kü lönb sé gek meg bíz ha tó sá ga
az is ko lán be lül szin tén meg fe lel a mé ré si cé lo kat is fi gye lem be vé ve.

Ös  szeg zé sül el mond ha tó, hogy a CLA meg bíz ha tó an mér bi zo nyos fon tos ta nul má nyi
ered mé nye ket a fel ső ok ta tá si alap kép zés ben. Meg kö ze lí té se el tér a töb bi köz vet len ta nul má nyi
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fel mé rés től, hi szen ho lisz ti kus, nyílt vé gű, va ló sze rű fel ada to kat hasz nál az ér té ke lés ben, és
a hall ga tók a va ló élet ben is elő for du ló hely ze tek hez ha son ló an ad ják meg vá la sza i kat. Ez
a meg kö ze lí tés el tér azok tól a kö zvet len ta nul má nyi mé ré sek től, ame lyek meg adott vá la szok kal
(fe le let vá lasz tós) szer kesz tett tesz te ket al kal maz nak, és az ös  sze tett fel ada to kat rész fel adat ok -
ra bont ják, majd eze ket ös  sze gez ve pró bál ják meg ra gad ni a je len ség egé szét. Az élet nem fe le -
let vá lasz tós kér dé sek be cso ma gol va tá rul elénk: nem his  szük, hogy az egész a ré szek pusz ta
ös  sze ge. Ezen fe lül a CLA és más köz vet len ta nul má nyi mé ré sek meg le he tő sen el üt nek az
olyan köz ve tett mé ré sek től, mint az NSSE. Nem a hall ga tók sa ját be szá mo ló i ra tá masz kod nak
a tel je sít mény ről, ha nem köz vet le nül mé rik, hogy mi re ké pes a hall ga tó, ami kor va ló ság hű
kog ni tív fel adat tal ke rül szem be. A di va tos ál lí tá sok kal el len tét ben a köz vet len és a köz ve tett
hall ga tói ta nul má nyi ér té ke lé se ket egy aránt be fo lyá sol hat ja, hogy mely hall ga tók vesz nek
részt, il let ve nem vesz nek részt a fel mé rés ben, de csak a köz vet len ér té ke lé sek ren del kez nek
meg va ló sít ha tó sta tisz ti kai mód sze rek kel e prob lé ma ke ze lé sé re. Vé gül a CLA-mérések sta -
tisz ti kai jel lem zői meg fe lel nek az ál ta lá no san el fo ga dott mi nő sé gi szab vá nyok nak, vagy fe lül -
múl ják azo kat. Ezt meg ál la pít va azon ban min dig van le he tő ség bár mely ér té ke lé si rend szer
ku ta tá sá ra és fej lesz té sé re, és a CLA tö rek szik ilyen ku ta tá si-fej lesz té si terv meg va ló sí tá sá ra.
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