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Molnar Gyongyver akademiai doktori ertekezese alapos attekintest kinal a 

pedagogiatudomany egyik fontos kerdeskorer61, a mereselmeletrol, killonos tekintettel arra, 

hogy e szakteriilet jelenleg egy technologia-alapd atalakulason megy keresztill. Teljes 

mertekben egyetertek a szerzOvel abban, hogy a hagyomanyos tesztelesi technikakrol a 

szanntogep-alapd tesztelesre torteno atallas egyarant jelent lehet6segeket és potencialis 

problemakat, és nagyra ertekeltem a disszertacio kritikus, problema-centrikus 

megki5zelftesmodjat e tekintetben. Ugy erzem, hogy a jelen munka egyik legnagyobb erenye 

az, hogy targyilagosan ravilagft arra, hogy a digitalis technologiak iskolai integracioja 

egyfajta „ketehli kardnak" tekintheto, mely megfele16 alkalmazas eseten csokkentheti az 

iskolak kozotti killonbsegeket, és Igy segftheti egyes elmaradottabb iskolak felzarkozasat, de 

ha a folyamat nincsen kellokeppen koordinalva, akkor az integracio tovabb szelesitheti az 

iskolak kozott fennallo differenciakat, vagyis — a szerzo szavaival elve — a „digitalis 

szakadekot". 

Az ertekezes struktdraja j61 szolgalja a szerzo az iranyd szandekat, hogy a technologiai 

dimenziot pedag6giai szemszogb61 elemezze. Az elso fejezetben kiemelten vizsgalja a 

kommunikacios technologiak tanulasra és tanItasra gyakorolt hatasat, és a mereselmelet 

modernizalasanak oktatasi szilksegessegerol szolo osszegezest jol tamasztja ala az ezt koveto 

attekintes az informacios technologiak oktatasi integraciojanak lehetseges dtjairol és a 

pedagogiai meres-ertekeles technikainak fejlodesi tendenciairol. A harmadik fejezetben a 

szerzo a szamitogep-alapti teszteles alkalmazhatosagat elemzi abbol a szempontbol, hogy a 

technologia milyen tanuloi korosztalyokra terjesztheto ki; a kulcskerdes ebben a tekintetben 

az, hogy az dj meresi eljarasoknak megfele16-e a validitasa kisiskolas korban, amikor a 

tanulok meg nem feltetlenill rendelkeznek kello technologiai keszsegekkel. A disszertacio 

utolso ket fejezete a szamitogep-alapd tesztelesben rejlo lehetosegeknek egy konkret terilletet 

vizsgalja a problemamegoldo kepesseg meresi lehetOsegeinek bemutatasan keresztill. 
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A technologia-alapd teszteles potencialis elonyeinek és hatranyainak elmeleti targyalasat jol 

egesziti ki a disszertaci6 masodik feleben 14 empirikus kutatasi projekt eredmenyeinek az 

elemzese. Tobb mint 30.000 diaktol egy evtizeden at gyilijtott adatokra tamaszkodva a szerzo 

fontos eszreveteleket tesz az altalanosan tapasztalhato atlagos kepessegszint-csokkenesr61, 

valamint a ktilonbozo hattervaltozok atrendezodeserol. Killonosen erdekesnek talaltam azt a 

megfigyelest, hogy a sztilok iskolai vegzettsegenek a prediktiv hatasa az elmtilt evtizedben 

visszaesett, és — ahogy a szerzo kimutatja — a szillok atlagos iskolai vegzettsegenek 

novekedese a problemamegold6 gondolkodas kepesseg tertileten nem vonta maga utan a 

diakok atlagos kepessegszintjenek a novekedeset. Az ertekezesben kiemelt jelentoseggel biro 

problemamegoldo kepesseg fejlodesenek az elemzese szinten fontos és eredeti eredmenyeket 

tartalmaz, ktilonosen az induktiv gondolkozashoz valamint a tanuloi intelligenciahoz valo 

viszonyat tekintve. Az elemzesek meggyozoen igazoljak, hogy a diakok induktiv 

gondolkodasanak fejlettsegi szintje szamottevo prediktiv erovel bir problemamegold6 

gondolkodasuk fejlettsegi szintjere. 

Ora.ltem annak, hogy a tanulok fejlodeset befolyasolo és elorejelz6 tenyezok felterkepezese 

mellett a szerzo a modern merestechnologiai djitasok modszertani kerdeseire is figyelmet 

forditott. Fontos eredmeny, hogy empirikus adatokkal igazolta, bogy az un. „harmadik 

generacios dinamikus problemamegoldo kepesseg tesztek" magyarorszagi alkalmazasukkor 

megfele16 belso konzisztenciajti megbizhatosagot mutattak, és az ertekezes egyik 

legerdekesebb szekcioja egy tij tipusti meresi modszert, a logfajlelemzest és a logadatok 

ertelmezeset targyalja. A digitalis adatfelveteli modszerek és a korszerii elemzesi eljarasok 

ezen erdekes otvozete a jovobeli fejlesztesek egyik gyilmolcsozo iranyat nytljthatja. 

Mindezek a vizsgalatok alatamasztjak a szerzo konkluziojat, miszerint a szamitOgep-alapd 

teszteles olyan uj lehetosegeket teremtett a mores-ertekeles wren, amire hagyomanyos 

technikakkal egyszerfien nem volt mod, és e tekintetben ktilonosen fontos annak a 

kimutatasa, hogy az dj lehetosegek nemcsak objektivabb merest tesznek lehetove, hanem 

mindezt a diakok szamara a korabbiaknal motivalobb formaban vegzik. 

Osszegzesill, Molnar Gyongyver akademiai doktori ertekezese tudomanyos alapossaggal 

vizsgalja a digitalis mereselmelet legtijabb fejlemenyeit és azok alkalmazhatosagat a 

pedag6giai pszichologia kognitiv teruletein. E fontos szaktertilet elmeleti attekinteset 

reszletes empirikus kutatasok egeszitik ki, és ezaltal az olvaso gazdag de egyben 

kiegyens61yozott kepet nyerhet e sokretil temakorrol. A disszertacio fontos gyakorlati 
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kerdeseket is felvet az iskolai sikeresseget illetoen, ugyanis a szerzo adatai azt mutatjak, hogy 

a diakok problemamegoldo kepessege nem korrelal tanulmanyi atlagukkal, ami 

megkerdOjelezi a jelenlegi iskolarendszer hatekonysagat. Vegezettil, a felvazolt jovObeli 

fejlOdesi lehetosegek kozul szamomra az egyenre szabott, tanulast elosegito diagnosztikai 

teszteles tfinik a legfgeretesebbnek, mivel ezzel megvalosulna a technologiai és elmeleti 

fejlesztesek igazi gyakorlati integracioja. 

A fenti ertekeles alapjan kijelentem, hogy Molnar Gyongyver disszertaeiojat eredeti és magas 

szintu munkanak tartom, és megitelesem szerint az ertekezes egyertelmiien megfelel az 

akademiai doktori fokozat kovetelmenyeinek. 

Nottingham, 2017. marcius 1. 
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