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Köszöntötte a TT ülés résztvevőit, ismertette az ülés napirendi
pontjait, majd felkérte Marosi Katalint tartsa meg előadását.
Üdvözölte a jelenlévőket, s megtartotta előadását. Lásd 1. számú
melléklet.
Felkérte a TT tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A feladatbank frissítésére milyen időközönként kerülhet sor?
A hosszú távú fejlesztési folyamat során remélhetőleg mindvégig
az NSZFI kezében marad a feladatbank, s így a frissítés akár
elemenként is történhet, folyamatosan.
Az elemi vizsgafeladatok a variálhatóság miatt lajstromszámot
kapnak.
Az egyes feladatoknál feltétlenül meg kell adni, hogy milyen
időközönként kell az elemi vizsgafeladatokat aktualizálni.
Elengedhetetlen,
hogy
a
szakértők
ismerjék
az
adott
feladatokhoz kapcsolódó jogi szabályozást.
A feladatbank nagyszerű találmány, de csak akkor használható
igazán, ha szinkronban van a szakmai és vizsgarendszer
követelményeivel.
Az elhangzottakkal a jelenlévők egyet értettek.
Véleménye szerint mindenképpen szükséges volna az egyes
vizsgák során begyűjteni - akár az adott vizsga elnökein
keresztül -, a vizsga feladatait. Indoklásképpen elmondta, hog y
tapasztalatai szerint nagy különbségek vannak az egyes
intézmények között a vizsgáztatás színvonalát illetően. Ez a
valós eredmények torzításához vezet.
Elvárható volna, hogy a vizsgáztatás színvonala egységessé
váljon. Ennek a problémának a megoldásában a feladatbank egy
használható eszköz lehet.
A vizsgafeladatokra is vonatkozik a szerzői jog, ezért nagyon
gyakori eset, hogy a szakértő nem adja át az általa készített
vizsgafeladatokat további felhasználásra.
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A vizsgafeladat a szakértő szellemi terméke, ezért az áruba
bocsátható. A forgalmazási jog eladható, illetve megvásárolható,
erről dönthet a szakértő. Míg erről megállapodás nem születik,
addig a feladatok nem publikusak, nem használhatók fel bárki
által szabadon.
Jelen esetben a feladatok akkreditációs eljárásáról van szó.
Ha valamely minisztérium azt mondja ki, hogy a gyakorlati
vizsga központi, akkor ki kell ezeket a vizsgafeladatokat
dolgozni, és akkor már nem minősül egy adott személy szellemi
termékének.
Amennyiben a feladatok úgy kerültek megvételre, hogy szabadon
felhasználhatóak, akkor a későbbi felhasználás során ezzel
kapcsolatban semmilyen probléma nem merülhet fel.
Az adatok gyors cseréje megoldható-e?
Igen, a dokumentumkezelés ebben a kérdésben a meghatározó.
A modulszám, a lajstromszám, az egyes azonosítók mind az
azonosítást teszik pontosabbá, tisztán informatikai eszközökkel
lekövethetőek az adott a folyamatok.
A jelenlegi szvk-ban előfordulnak kifogásolható részek. Ilyen
például a kompetenciáknál előforduló aránytalanság: egyes
esetben 2 db, míg más esetben akár 35 db kompetencia kerül
felsorolásra.
Mérhetők-e a felsorolt kompetenciák a vizsgákon?
Véleménye szerint szükséges a jelenlegi szvk átgondolása.
Pontosan meg kell határozni, hogy milyen nehézségű legyen a
vizsga, mert élesen el kell különülnie egymástól a 30-as és az
50-es szintnek.
A vizsgafeladatok pontozásával a szintek egymástól való éles
elhatárolása megoldható.
Bizonyos pontszám elérésével a mérésben részt vevő személy a
30-as bemenetnek felel meg, egy magasabb pontszám elérésével
azonban az 50-es bemeneti szint is teljesítettnek tekinthető.
A kompetenciák szintezése is megoldás lehet a felmerült
problémára.
A feladatok széles választékának megteremtésével a valóság
pontos leírása a cél.
A TT tagok hozzászólásait követően megtartotta előadását.
Az elhangzottakkal a jelenlévők egyet értettek.
Megköszönte a megjelentek részvételét, hozzászólásaikat, majd
bezárta az ülést.
K.m.f.
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