ÉRVEK  ÉRVELÉS 2.
ÓraTERV
11. évfolyam, MAGYAR NYELV

I. Az óraterv címe, témája: ÉRVELÉS

II. Tudnivalók az óratervről
A feladat javasolt helye, kapcsolódásai: 11 évfolyam, retorika
Tervezett idő: 1 tanóra (45 perc). Az óra a második részét képezi egy 3 órából álló tematikai egységnek.

A tanóra feladatainak fókuszai
Tematikus fókusz: Az érv a vitában. Hírek kritikus befogadása, továbbgondolása. 
A 1-2. óra egymásutánja a kritikus és felelős gondolkodást és megnyilvánulást is modellezi: problémafelevetés – tájékozódás – véleményalkotás – véleményközlés.
	Szövegértési fókusz: Hírszöveg problémaközpontú értése. Érvek értése.
	Szövegalkotási fókusz: Vitaanyag készítése, megfogalmazása és előadása. Vita.


Kapcsolódás más tárgyakhoz: Társadalomismeret. Vizuális kultúra. Informatika.

2. óra
ÉRVELÉS  VITA

Módszertani javaslatok
Az óra feltételezi az előző óra témájának, anyagának ismeretét.
	Amennyiben feltételezhető, hogy egy óra nem lesz elegendő, akkor célszerű inkább dupla órában szervezni a vitát, és időt hagyni annak kibontakozására (3. feladat).
	Az 1. feladatot önként jelentkező végezze, akár előzetes megbeszélés alapján.
Szervezési feladatok és eszközök:az illusztrációs anyagok bemutatásához szükséges terem és eszközök.


III. Feladatsor
A vitaóra megtartása
Ráhangolás
1. A téma ismertetetése
Jelentésteremtés
2. Mindegyik csoport választott szóvivője ismertesse az eredményt a közösen készített illusztrációs anyag segítségével! (csoportonként 4-5 perc)

Reflektálás
3. Vitassátok meg, döntsétek el közösen, indoklással együtt, hogy melyik ország javaslatát tartanátok
egyértelműen követendőnek!
megfontolásra érdemesnek – esetleg módosítással!
elvetendőnek!
Házi feladat
A 3. feladat eredményéről fogalmazz írásbeli állásfoglalást, amely tükrözi a közös véleményt!


IV. Javasolt megoldások
A szövegek esetében csak a lehetséges tételmegfogalmazásokat közöljük. 
Melléklet: Szövegek  A szövegek forrása: http://eduline.hu/cimke/buktat%C3%A1s

PORTUGÁLIA
A tanárok csak akkor buktathatják meg a diákokat egy vagy több tantárgyból, ha a magatartásukkal is baj van – ezt a döntést hozta a portugál oktatási miniszter, Isabel Alcada. 
A rendelet értelmében, ha a rosszul tanuló diákok nem késnek az órákról, és nem zavarják az órákat, akkor az általános iskolai tanárok hiába panaszkodnak, felsőbb osztályba kell engedniük őket – írja az mno.hu. 
A tanárok azzal vádolják Alcadát, hogy kizárólag a statisztikák javítása érdekli, akárcsak elődjét. A buktatás elkerüléséhez elég a – jelentősen megkönnyített – tesztek 34 százalékát teljesíteni, mert a magatartás és az érdemjegyek átlaga bőven elég a ketteshez, mondta Anabela Magalhaes, az észak-portugáliai Amarante egyik középiskolájának történelemtanára.

TÉTEL: A buktatást ne kizárólagosan a tanulmányi eredmény, hanem a magatartás is befolyásolja.



















AUSZTRIA
Oktatási modulokra osztják fel az iskolaéveket a kormány elképzelése szerint az osztrák középfokú oktatásban, hogy csökkenjen az évismétlések száma. (..). a tantárgyakat iskolaévenként legkevesebb négy modulra osztják fel a gimnáziumok felső tagozatában és a szakmai képzést adó középiskolákban. A tanulóknak csak akkor kell évet ismételniük, ha legkevesebb három modulból vizsgáztak elégtelenre.
...
Az új rendszertől azt várják, hogy hatékonyabb lesz, és jobban ösztönzi a diákokat, mert a sikeresen lezárt tárgyakat már nem kell ismételni, és azokra a tantárgyakra összpontosíthatnak a tanulók, amelyek gondot okoztak nekik. A kezdeményező, Claudia Schmied szociáldemokrata (SPÖ) oktatási miniszter hangsúlyozta, az évismétlés káros hatása az is, hogy a tanulók kiszakadnak iskolán belüli korábbi környezetükből.
A koalíciós pártoknak együtt többségük van a parlamentben, így várhatóan változtatások nélkül valósul meg a kormány javaslata. A modulrendszer rugalmasabb iskolai előmenetelt jelent, mert egy elégtelen esetén nem jár évismétléssel, csak a modul megismétlésével, s ugyanúgy a tanulmányi egységek előre hozott elvégzését is lehetővé teszi. Ugyanakkor szigorúbb követelményeket állít abból a szempontból, hogy az eddigi félévi osztályzattal ellentétben nem bocsátható érettségire  a szakmai képzések esetében záróvizsgára  az a tanuló, aki nem vizsgázik minden modulból legalább elégségesre. A sikertelen vizsgákat a következő félévben vagy tanévben kell megismételni, a többi tanóra látogatása mellett.
A javaslatot beterjesztő Claudia Schmied eredetileg négy elégtelen osztályzattól javasolta az évismétlést, a tervezet végleges változata a koalíciós partnerrel folytatott tárgyalások eredményeként született meg. ...
Az ellenzék más-más okból, de elégedetlen az „évismétlési kompromisszummal”. A zöldek előremutatónak tartják a modulrendszert, de csalódottak amiatt, hogy háromról kettőre csökkent a bukás nélkül ismételhető egységek száma. A populista, szélsőjobb felé hajló Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) ellenzi az oktatási egységek bevezetését, véleményük szerint nehézséget okozhat a tanulóknak, ha például két főtárgyat kell újra felvenniük.

TÉTEL: A tantárgyakat bontsák évi 4 modulra, és csak a legkevesebb három modul sikertelensége esetén legyen buktatás (= a tananyag ¾-ének nem tudása kell a buktatáshoz).































OROSZORSZÁG
Szigorított a moszkvai oktatási hivatal: megszüntette az egyik fővárosi középiskola akkreditációját, a kilencedik évfolyamos diákok jelentős része ugyanis legalább egy tantárgyból bukásra áll, négyes-ötös tanuló pedig alig akad az intézményben. 
Nem csak a moszkvai iskolákban születnek siralmas vizsgaeredmények, van olyan középiskola, ahol minden diák megbukott az érettségin. 
Több mint húsz éve nem volt példa Oroszországban hasonló döntésre, az oktatási szakemberek szerint a közeljövőben azonban újabb általános és középiskolák húzhatják le a rolót a diákok siralmas vizsgaeredményei miatt – írja a Rianovosti. 
Isaak Kalina oktatási és tudományos államtitkár szerint a pénteken bezárt iskola kilencedikes diákjainak ötven százaléka matematikából, 62 százaléka pedig orosz nyelvből és irodalomból bukott meg. 68 százalékuk még elégségesre sem tudta megírni a kémiatesztet, 71 százalékuk az angolvizsgán kapott egyest. Egy másik moszkvai középiskola igazgatója a hírportálnak azt mondta, precendensértékű lehet az oktatási hivatal döntése, a siralmas teszteredmények alapján számtalan fővárosi iskolát lehetne bezárni.
A hivatal szóvivője szerint pont az a céljuk, hogy ezek az intézmények észbe kapjanak. „Rákényszerítjük a tanárokat és az igazgatókat, hogy minden eddiginél jobb minőségű munkát nyújtsanak. Az értékelhetetlen vizsgaeredményeket ugyanis nem fogjuk titokban tartani” – nyilatkozta. Az intézmény egyébként „csupán” az önállóságát veszítette el, egy másik, jobb eredményt produkáló iskola részeként működhet tovább, új igazgató vezetésével.
Egy 2010-es kutatás szerint az orosz állampolgárok 82 százaléka úgy gondolja, az oktatás színvonala romlott az elmúlt tíz-tizenöt évben, a válaszadóknak csupán három százaléka gondolja úgy, hogy a szovjet időszak iskolai teljesítményéhez hasonlót érnek el a mai diákok. „Ha egy tanuló régen rossz jegyet kapott, a tanárok azonnal értesítették a szülőket a romló eredményekről, és korrepetálták a gyerekeket. Ma már senki nem teszi meg ezt” – mondta a hírportálnak egy 48 éves szülő, akinek a lánya szeptemberben kezdte az általános iskolát.

TÉTEL: A sokat buktató, rossz eredményeket felmutató középiskolákat zárják be, vagy tagolják be egy eredményesebb iskolába.

































SZERBIA
Ellenőrizni fogják a szerb egyetemek azokat az oktatókat, akiknél túl sok hallgató bukott meg az elmúlt hónapokban ‒ számolt be a Duna Televízió. Azért hozták a határozatot, mert egyes tanárok feltűnően sok diákok buktattak meg. Az országban az egyetemisták a harmadik sikertelen próbálkozás után egy vizsgabizottság előtt kérhetik az újabb vizsgát, viszont ez pénzbe és időbe kerül. Kevesen élnek vele, ráadásul tartanak az őket megbuktató tanár retorziójától is.
A Duna Televízió híradójában megszólaló lány gyógyszerészhallgató Újvidéken. Az első évben olyan jó volt az átlaga, hogy a második évet már ösztöndíjjal kezdhette meg. Eredménye azóta sem romlott, de idén az egyik tantárgyból ötször is megbukott. Nem érti, miért buktatta meg őt a tanár, sok évfolyamtársához hasonlóan. Azt mondja, elmennek a vizsgára négyszázan, és lerakják 30-40-en, és ez majdnem mindegyik vizsgaidőszakban hasonlóan zajlik.
A Belgrádi Egyetem szenátusa most elrendelte, hogy a dékánoknak ki kell vizsgáltatniuk azoknak a tanároknak a tevékenységét, akik a hallgatók több mint 70 százalékát megbuktatják. A Belgrádi Egyetem felmérése szerint minden hetedik tantárgyból csak a hallgatók harmada vizsgázik sikeresen. Az Újvidéki Egyetemen pontos statisztika ugyan nincs, de a diákok itt is többször panaszkodtak a vizsgákkal kapcsolatban. Bosnyák Zita rektorhelyettes azt mondja, jó lenne, ha országos szinten lennének ilyen felmérések.

TÉTEL: A sokat (pl. 70 %) buktató tanárokat központilag ellenőrizzék.






















OHIO ÁLLAM
Tízezer harmadikost érhet meglepetés a tanév végén Ohio államban: azoknak, akik nem tanulnak meg olvasni, jövőre évet kell ismételniük – számolt be a Huffington Post.
Ohióban bevezettek egy új szabályt, amely alapján nem léphet negyedik osztályba az a diák, aki nem tud folyékonyan olvasni. A tanulóknak központi vizsgát kell tenniük harmadik év végén, ez alól csak a sajátos nevelési igényű diákok kapnak felmentést.
A jogszabályt azután hozták, hogy kiderült: egyes iskolakerületekben a harmadikos diákok negyven százaléka nem tud megfelelően olvasni. Az állam 13 millió dollárt különített el különféle segédanyagokra, amelyek segítségével a tanárok fejleszthetik a diákok képességeit.
A módszert már tizenkét amerikai államban alkalmazzák, a vélemények azonban megoszlanak: az a tapasztalat ugyanis, hogy főleg bevándorlók gyerekei és a szegényebb régiók diákjai ismételnek évet.
Természetesen kiskapuk is vannak: ha a diák hiányzik a felmérő napján, a tanár dönthet a továbbmenetelről. Sok szülő ezért eleve nem engedi aznap iskolába a gyerekét, a pedagógust pedig lebeszélik a buktatásról. Persze olyan szülő is van, aki maga kéri az évismétlést, mert szerinte a gyerek magabiztosabbá válik a plusz egy év alatt.

TÉTEL: A negyedik osztályba lépés feltétele legyen a folyékony és értő olvasás, ezt központi vizsgán kelljen bizonyítani.





















CALVADOS MEGYE (FRANCIAORSZÁG)
Bevallottan a szemléletváltoztatást célozza az a normabontó kísérlet, amely ősszel kezdődik a normandiai Calvados megye általános iskoláiban. Az új tanévben a korábbinál nagyobb támogatást kapnak azok az iskolák, ahol alacsony az évismétlő diákok száma, viszont csökkentett támogatásban részesülnek azok, amelyek túl sok tanulók buktatnak meg év végén.
„A buktatás az esetek 99,5 százalékában nem segíti a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat, ráadásul nagyon költséges” – érvel álláspontja mellett Jean-Charles Huchet calvadosi tanfelügyelő. Szerinte azokat az iskolákat kell előnyös helyzetbe hozni, amelyek kreatív pedagógiai módszerekkel érik el, hogy a diák megtanulja a tananyagot, ahelyett, hogy évismétlésre küldenék, írja a franciakoktel.hu.
Az ilyen oktatási intézmények a jövő tanévtől heti egy-hat tanórával bővíthetik tanrendjüket, és ezzel arányos költségtámogatást kaphatnak. Ott azonban, ahol az évismétlésre utalt tanulók száma magas, akár heti tízzel is megkurtíthatják a tanórák számát, és persze az anyagi támogatást is. Az oroszországi iskoláknak más feltételeknek kell megfelelniük: nemrég az egyik moszkvai középiskolát zárták be, mert mindegyik diák megbukott a vizsgákon  összefoglalónkat itt olvashatod el.
Huchet tanfelügyelő egy nyilatkozatában a probléma egyik legkényesebb elemére hívta fel a figyelmet: adatokkal bizonyította, hogy a sok tanulót megbuktató iskolák a fejkvóta alapú finanszírozás miatt többlettámogatáshoz jutnak. A 27 000 iskolás oktatási költségeit biztosító calvadosi önkormányzat büdzséjét évi 8,5 millió euróval terheli a több mint ezer évismétlő diákra jutó pluszkiadás.

TÉTEL: Kevés évismétlő esetében több anyagi támogatást kapjon az iskola.
























V.
Az óratervet készítette: Ritoók Judit
Az óratervet lektorálta: Fenyő D. György

