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ÖSSZEFOGLALÁS 

Bevezetés 

A közös európai nyelvi referenciakeretet (KER) az Európa Tanács dolgozta ki, hogy 

oktatási és kulturális ügyekben egységet teremtsen a tagállamok között az 

idegennyelv-oktatás területén, és hogy Európa-szerte előmozdítsa az átláthatóságot 

és az összhangot a modern nyelvek tanulásában és tanításában. A referenciakeretet 

hivatalosan 2001-ben tették közzé. A KER egy olyan általános keretet biztosít, amely 

bemutatja, hogy a nyelvtanulóknak mit kell elsajátítaniuk ahhoz, hogy a gyakorlatban 

eredményesen tudjanak használni egy idegen nyelvet. A keret tehát közös alapot 

teremt az európai országokban a nyelvi tantervek, tantervkészítési irányelvek, 

képesítések, tankönyvek, vizsgák és tanmenetek kidolgozásához1. A referenciakeret 

alapját a nyelvtanulás és nyelvhasználat cselekvésközpontú megközelítése adja. A 

referenciakeret hat tudásszintet különböztet meg a nyelvtanulásban. A referenciakeret 

az országok közötti (a nyelvtanulás közös fogalmi keretén alapuló) 

összehasonlíthatóság elősegítése mellett tiszteletben tartja a nyelvtudási szintek 

meghatározásának nemzeti hagyományait és rendszereit. 

 

A Miniszteri Bizottság 2008-ban az Európa Tanács közös európai nyelvi 

referenciakeretének (KER) alkalmazásáról és a többnyelvűség előmozdításáról szóló 

ajánlást intézett a tagállamokhoz azzal a céllal, hogy felkérje a tagállamokat a 

referenciakeret oktatási rendszereikben való alkalmazására és a többnyelvűség 

előmozdítására. Az ajánlás azt tanácsolja a tagállamok kormányainak, hogy a 

referenciakeret végrehajtása és a többnyelvűség előmozdítása során legyenek 

tekintettel alkotmányukra, oktatási rendszerükre és a nemzeti, regionális vagy helyi 

körülményekre. A végrehajtáshoz („általános elvek” és „konkrét intézkedések” 

címszóval) az alábbi intézkedések javasoltak: 

 

 A) Általános elvek és intézkedések, amelyeket a nemzeti, regionális és helyi 

szinten a nyelvoktatásért felelős hatóságoknak kell érvényesíteniük, illetve 

végrehajtaniuk, többek között a referenciakeret hatékony alkalmazását lehetővé 

tevő feltételek megteremtésével. E feltételeknek az oktatási intézmények és a 

tagállamok közötti együttműködést is ösztönözniük kell. Mi több, a nyelvtudást 

igazoló képesítések kölcsönös elismerését és a nyelvtanulásra vonatkozó 

iránymutatásokat is biztosítani kell annak érdekében, hogy az európai polgárok 

körében fennmaradjon és fejlődjön a többnyelvűség. Ennél is fontosabb, hogy e 

feltételek a referenciakeret végrehajtására és az alapját adó, a tanulót 

középpontba állító, cselekvésközpontú és kompetenciaalapú szemlélet 

alkalmazására ösztönözzék a tanárokat, a tanárképző programokat, a 

nyelvtanulókat, az oktatás irányítóit, a kurzusok tervezőit, a tankönyvek szerzőit, a 

tantervek kidolgozóit és a vizsgáztató testületeket a nyelvtanulási és nyelvtanítási 

módszerek kidolgozásában.  

 

 B) A politikai döntéshozatalt, a tanterv- és tankönyvfejlesztést, a 

tanárképzést és az értékelést érintő konkrét intézkedések: A referenciakeret 

alkalmazása mellett döntő nemzeti, regionális és helyi oktatásügyi hatóságoknak 

gondoskodniuk kell a referenciakeret megfelelő és következetes alkalmazásáról 

azzal, hogy magukra vállalják a nyelvoktatás valamennyi szereplője közötti 

együttműködés elősegítésének és koordinációjának feladatát. Ebbe az is 

beletartozik, hogy a nyelvoktatás politikai döntéshozóit és az oktatás irányítóit arra 

                                                 
1  Európa Tanács, Közös európai nyelvi referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés, 2001: 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf, 
http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp
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kell sarkallni, hogy biztosítsák a nyelvoktatási célkitűzések egységességét, és 

hívják fel a figyelmet a nyelvhasználat és nyelvi kompetenciák jelentőségére az 

oktatásban. A nyelvtanárképző intézményeket arra kell ösztönözni, hogy képzési 

programjaikban hatékonyan alkalmazzák a referenciakeretet. A 

tankönyvfejlesztőket emellett pedig arra kell sarkallni, hogy az idegen nyelvi 

tankönyvek kidolgozásakor vegyék figyelembe a referenciakeret különböző 

aspektusait. Ugyanez az elvárás az idegen nyelvi tesztek, vizsgák és értékelések 

kidolgozóival szemben is. 

 

A referenciakeret kidolgozása és közzététele óta eltelt években kritikák 

fogalmazódtak meg a referenciakeret céljait, elérhetőségét, a nyelvi kompetenciák 

leírását és csoportosítását, a kompetenciaszintek számát és a referenciakeret idegen 

nyelvi tesztekben való alkalmazását illetően. A referenciakeret szinte valamennyi 

aspektusát érheti súlyos bírálat, tekintettel azonban ismertségének és alkalmazási 

körének mértékére, viszonylag kevés olyan nyelvi szakember volt, aki írásban bírálta. 

 

A nyelvek területén már több európai uniós kezdeményezés indult: projektek az 

egész életen át tartó tanulás programja keretében; a referenciakeret beépítése az 

Europass formátumba; és az európai nyelvi kompetenciamérés kidolgozása. Az Európa 

Tanács iránymutatásokat adott ki a referenciakeret gyakorlati alkalmazásához:  

 

 Az Európa Tanács 2009-ben adta ki „A nyelvvizsgák összekapcsolása a közös 

európai nyelvi referenciakerettel (KER): nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés” című 

kézikönyvet. A kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson a vizsgaszervezőknek a 

vizsgák és a referenciakeret összekapcsolásához, a kapcsolat biztosítására szolgáló 

eljárások kidolgozásával. 

 A tizennégy európai országban végzett első európai nyelvi kompetenciamérés a 

tanulók nyelvtudási szintjének megállapításánál figyelembe vette a referenciakeret 

szintjeit. A nyelvtudás szintjének elemzése mellett a felmérés megállapította, hogy 

az elemzés alá vett tizenhat oktatási rendszer közül tizennégyben a központi 

hatóságok ajánlották vagy kötelezővé tették a referenciakeret alkalmazását a 

nyelvoktatási politikákban. 

 

Ez a tanulmány betekintést nyújt abba, hogy milyen mértékben alkalmazzák a közös 

európai referenciakeretet az európai országokban. A tanulmány az alábbiakkal szolgál: 

 

 idegen nyelvi kompetenciák elemzése a felső középfokú oktatás végén kiadott 

képesítések/bizonyítványok tanulási eredményeiben; 

 a referenciakeret magániskolai oktatásban való alkalmazásának vizsgálata; 

 a nyelvvizsga-bizonyítványok társadalmi funkciójának értékelése. 

 

A hangsúly az első célkitűzésen van. 

 

Az elemzés hat országra fókuszált (Svédország, Franciaország, Hollandia, 

Magyarország, Ausztria és az Egyesült Királyság – Skócia). A nyelvcsaládok 

kiválasztására alkalmazott kritériumoknál figyelmet kapott a földrajzi hatály és az 

országok egyéb jellemzői is. Az elemzés emellett a képesítés egy típusára helyezi a 

hangsúlyt. Az egyes országokban kiválasztott képesítések hatályukban és 

funkciójukban összehasonlíthatók, és az európai képesítési keretrendszernek 

megfelelő szintjüket tekintve is hasonlóak (4. szint: a felsőoktatásba való belépésre 

jogosító képesítések). A következő képesítések voltak vizsgálat tárgyai: Ausztria: 

gimnázium (németül: Allgemein bildende höhere Schule); Svédország: felsőoktatásra 

felkészítő programok (svédül: Högskoleförberedande program); Hollandia: egyetemre 

felkészítő oktatás (hollandul: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs); Egyesült 

Királyság (Skócia): középiskolai és az egyetem első évfolyamának megfelelő 

oktatásban szerzett képesítések (angolul: Higher and Advanced Higher qualifications); 
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Franciaország: érettségi (franciául: Baccalauréat); Magyarország: gimnázium és 

szakközépiskola. 

Főbb megállapítások 

Az általában vett alkalmazást illetően az alábbiakat kell megemlíteni. A hat 

kiválasztott ország közül ötben a nyelvoktatási politikáknak megfelelően a diákoknak a 

felső középfokú oktatásban kötelezően el kell sajátítaniuk egy modern idegen nyelvet. 

A második és harmadik modern idegen nyelv elsajátításával kapcsolatos politikák 

jelentős eltéréseket mutatnak. Egyes országokban (SE, NL, FR és HU) a diákokat arra 

kötelezik, hogy egynél több nyelvet tanuljanak, míg más országokban ez szabadon 

választható (UK – Skócia és AT). A kiválasztott országokban heves vita folyik arról, 

hogy a modern idegen nyelvek ismeretében hogyan lehet a diákokat jobb eredmények 

és magasabb szintű nyelvtudás elérésére ösztönözni.  

 

A modern nyelvek oktatására irányuló programokat és politikákat valamennyi 

kiválasztott országban összekapcsolják a referenciakerettel. A legtöbb országban a 

referenciakeretet eltérő mértékben vezették be a nemzeti és/vagy a speciális modern 

idegen nyelvi tantervekbe. Törvénybe csak Ausztria és Franciaország iktatta a 

referenciakeretet. Úgy tűnik, a referenciakeret alkalmazásának egyik fő akadálya az, 

hogy a referenciakeret és a tanulási eredmények, a tantervi célkitűzések és az egyéb, 

az oktatási rendszert befolyásoló szakpolitikai dokumentumok közötti kapcsolatra 

vonatkozóan nincsenek kutatásokból származó empirikus adatok. A referenciakeret 

osztálytermi alkalmazása emellett más készségeket kíván meg a modern idegen 

nyelvek oktatóitól. Több ország (FR, NL, és SE) is aggódik ezért a referenciakeret 

modern idegen nyelvet oktatók általi alkalmazása miatt. 

 

A referenciakeret alkalmazásához kapcsolódó konkrét intézkedéseket illetően 

(vizsgáztatás, tankönyvek és tanárképzés) az alábbi főbb megállapításokat lehet 

tenni: 

 

A hat kiválasztott ország közül négyben (AT, SE, NL és FR) kötelező vizsgát tenni vagy 

tesztet írni egy modern idegen nyelvből. Ausztriában, Hollandiában és 

Franciaországban a diákoknak a záróbizonyítványuk megszerzéséhez vagy a 

felsőoktatásba való bejutáshoz sikeresen teljesíteniük kell ezt a vizsgát vagy tesztet. 

A hat kiválasztott ország közül egyikben sem kötelező vizsgát tenni egy második 

modern idegen nyelvből. Hollandiában és Franciaországban egy második idegen nyelv 

elsajátítása is kötelező, ez azonban modern idegen nyelv, klasszikus nyelv vagy 

regionális nyelv egyaránt lehet. A referenciakeret záróvizsgák és tesztek során 

való alkalmazását illetően az alábbi helyzeteket lehet megkülönböztetni: 

  

 a záróvizsgák vagy tesztek a referenciakereten alapulnak (AT, HU, SE és NL); 

 a modern idegen nyelvi záróvizsgák alapját jelenleg nem a referenciakeret adja 

(FR); 

 a referenciakeret és a modern idegen nyelvi záróvizsga között nincs kapcsolat (UK 

– Skócia). 

 

A hat kiválasztott ország közül ötben utalnak a tanulási eredmények a referenciakeret 

megfelelő szintjeire (AT, SE, NL, HU és FR). A kiválasztott országok közül csak kettő 

(AT és NL) határozza meg a referenciakeret különböző szintjeit legalább négy nyelvi 

készség esetében (olvasás, írás, beszédértés és beszéd). Az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának a referenciakeret alkalmazása mellett döntő nemzeti, regionális és helyi 

oktatásügyi hatóságokhoz intézett ajánlásával kapcsolatban megállapítható, hogy a 

kiválasztott országok többsége alkalmazta a referenciakeretet a tesztek és vizsgák 

során, és ezt a kapcsolatot a modern idegen nyelv tanulási eredményeinek a 

referenciakeret szintjei szerinti átlátható feltüntetésével világossá is tette. 
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Ami a kiválasztott képesítésekhez tartozó tankönyvek kiadóit illeti, különbséget 

lehet tenni az olyan országok között, ahol a tankönyvek kidolgozását és tartalmát az 

állam szabályozza (AT és HU), illetve az olyan országok között, ahol a tankönyvek 

kidolgozására és tartalmára nem vonatkoznak állami előírások (SE, NL, FR és UK – 

Skócia). A referenciakeret e tankönyvekben való alkalmazása tekintetében a 

kiválasztott országok két csoportra oszthatók: azok az országok, ahol a kiadók a 

nemzeti tantervekben meghatározott kötelezettségek révén közvetetten alkalmazzák a 

referenciakeretet (AT, HU és SE); és azok az országok, ahol a kiadók maguk dönthetik 

el, hogy alkalmazzák-e a referenciakeretet, vagy ahol egyáltalán nem alkalmazzák 

(NL, FR és UK – Skócia). Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának felkérésével 

kapcsolatban megállapítható, hogy egyes kormányok arra kötelezik a modern idegen 

nyelvi tankönyvek kiadóit, hogy alkalmazzák a referenciakeretet, mások pedig a 

modern idegen nyelvek nemzeti és/vagy speciális tantervében a referenciakeret 

alkalmazására ösztönzik a kiadókat. 

 

Az Egyesült Királyság (Skócia) kivételével a referenciakeret mindegyik kiválasztott 

országban szerepel a tanárok továbbképzési programjaiban. A tanárok 

alapképzése esetében a kiválasztott országok közül csak három alkalmazza a 

referenciakeretet (AT, NL és FR). A tanárképzés terén a legnyilvánvalóbb különbségek 

a referenciakeret alkalmazásában tehát a tanárok alapképzésében észlelhetők. Ennek 

megfelelően a referenciakeretnek a tanárok alapképzésében való alkalmazását illetően 

négy helyzet különböztethető meg: 

  

 az első esetben a modern idegen nyelvet oktató tanárok alapképzésében 

oktatóknak kötelező a referenciakeret alkalmazása;  

 a második esetben a referenciakeret beépül a tantervekbe;  

 a harmadik esetben a referenciakeret alkalmazására vonatkozóan nincs 

iránymutatás vagy követelmény; valamint  

 az is előfordulhat, hogy nincs kapcsolat.  

 

Annak köszönhetően, hogy a tanárok szabadon tervezhetik meg óráikat például azzal, 

hogy maguk választják ki a tankönyveket és a didaktikai módszereket, nehéz 

megállapítani, hogy a tanárok az óráikon valóban alkalmazzák-e a referenciakeretet. A 

kiválasztott országok némelyikében azonban feltételezhető, hogy a tantervekben 

fellelhető kapcsolat miatt a modern idegen nyelvet oktató tanárok ismerik a 

referenciakeretet. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának felkérésével 

kapcsolatban megállapítható, hogy néhány kiválasztott országban a kormány előírja a 

referenciakeret alkalmazását a tanárok alapképzésében és továbbképzésében. 

 

Általában véve a referenciakeretet a modern idegen nyelvi oktatást kínáló 

magániskolák és a nyelvtudást értékelő szervezetek is széles körben alkalmazzák  

Arra vonatkozóan, hogy az emberek milyen okból akarnak nyelvvizsga-bizonyítványt 

szerezni (munkaerő-piaci esélyek növelése, munkahelyi követelmény, egyetemi 

felvétel, személyes fejlődés), vagy más szóval a társadalmi funkciót illetően úgy tűnik, 

hogy a referenciakeret szintleírásai hozzáadott értéket képviselnek, mivel javítják a 

kínált kurzusok átláthatóságát és a modern idegen nyelvi kompetenciák szintjének 

külföldön történő elismerését. 

 

A nyelvtudás szintjével kapcsolatban az alábbiakat érdemes megemlíteni. A 

különböző adatforrások alapján egységes kép rajzolódik ki arról, hogy a kiválasztott 

országokban milyen a modern idegen nyelvből megszerzett tudás szintjének általános 

értékelése. Az alábbi rangsort lehet javasolni:  

 

 1-es csoport: rendkívül jól teljesítők (Svédország és Hollandia);  

 2-es csoport: jól teljesítők (Ausztria); 

 3-as csoport: közepesen teljesítők (Magyarország és Franciaország); 
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 rosszul teljesítők (UK – Skócia).  

 

Bár akadnak különbségek, általában van kapcsolat a referenciakeret alkalmazásának 

mértéke és a tudásszintek között. Az azonban nem jelenthető ki, hogy ez ok-okozati 

összefüggés lenne. A referenciakeret alkalmazásától eltérő egyéb tényezők is hatással 

vannak a modern idegen nyelvi tudás szintjére, mint például a nyelvekhez való 

hagyományos hozzáállás és az, hogy az adott nyelvet széles körben használják-e vagy 

sem. Általában véve azokban az országokban, ahol a nemzeti nyelvet külföldön is 

széles körben használják (angol, francia), kevésbé érzik szükségét egy másik nyelv 

elsajátításának, mint azokban az országokban, amelyek nemzeti nyelve kevésbé 

elterjedt (holland, svéd). Végezetül, az ország nyelvi tájképe magyarázatot adhat egy 

ország sajátos helyzetére a modern idegen nyelvi tudás vonatkozásában. 

Következtetések 

A főbb következtetések az alábbiak: 

 

1. főbb következtetés: Az országok eltérő mértékben alkalmazzák a 

referenciakeretet, a referenciakerettel kapcsolatos tanulási eredmények törvénybe 

iktatásától kezdve egészen a referenciakeretre való hivatkozás teljes hiányáig. 

Általában azt lehet megfigyelni, hogy minél inkább megjelenik a referenciakeret a 

szakpolitikai dokumentumokban (törvények, nemzeti tantervek), annál inkább 

alkalmazzák a vizsgák során, a tankönyvekben és a tanárképzésben. 

 

2. főbb következtetés: Az alkalmazáshoz köthető legfontosabb problémák 

elsősorban a tanulási eredmények és a referenciakeret szintjei közötti kapcsolatokat 

alátámasztó empirikus adatok hiányával, másodsorban pedig azzal kapcsolatosak, 

hogy a modern idegen nyelvet oktató tanárok az elképzeléseknek megfelelően tudják-

e alkalmazni a referenciakeretet az óráik során. 

 

3. főbb következtetés: Általános az egyetértés azt illetően, hogy a felső középfokú 

oktatásban a modern idegen nyelvekre vonatkozó tanulási eredményeknél utalni kell a 

referenciakeretre. A tanulási eredményeket a hat országban általában hasonlóan 

állapítják meg. Az első modern idegen nyelv esetében a tanulási eredmények szintjét 

általában B2-ben határozzák meg, a második modern idegen nyelvhez pedig a B1-es 

szint tartozik. 

 

4. főbb következtetés: A kiválasztott országok többsége alkalmazza a 

referenciakeretet a tesztek és vizsgák során; a modern idegen nyelvi tanulási 

eredmények és a referenciakeret szintjei közötti összefüggésekről azonban általában 

nincsenek empirikus adatok. 

 

5. főbb következtetés: A tankönyvek kidolgozásánál általában alkalmazzák a 

referenciakeretet. Az, hogy a referenciakeretet alkalmazzák-e, nagymértékben függ 

attól, hogy a referenciakeretet érvényesítik és használják-e a tantervek 

kidolgozásakor, és említést tesznek-e róla az útmutató (jogi) anyagokban (nemzeti 

tantervek). 

 

6. főbb következtetés: Nagy különbségek mutatkoznak az országok között a 

tekintetben, hogy a referenciakeretet alkalmazzák-e a tanárok alap- és 

továbbképzésében. A tanárok továbbképzésében sokkal jobb a helyzet, itt a hat 

kiválasztott országból ötben kínálnak a referenciakeretre is kiterjedő képzési 

programokat. 

 

7. főbb következtetés: Az, hogy a tanárok ismerik-e a referenciakeretet, azon 

múlik, hogy az adott országban mekkora hangsúlyt helyeznek a referenciakeretre a 

tantervekben és a tanárképzésben. 
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8. főbb következtetés: Van összefüggés a referenciakeret alkalmazásának mértéke 

és az elért nyelvtudásszintek között; a referenciakeretet láthatóan nagyobb 

mértékben alkalmazzák a magasabb tudásszintről beszámoló országokban. Az ok-

okozati összefüggés a kettő között azonban nem tisztázott, más (kontextuális) 

tényezők fontosabb szerepet játszanak a tudásszintek megmagyarázásában (például 

az, hogy a hivatalos nyelvet széles körben használják-e az adott országon kívül, a 

nyelvi tájkép és hasonlók). 

 

9. főbb következtetés: A referenciakeret általában véve jól meghonosodott a 

modern idegen nyelvi bizonyítványokat nyújtó magániskolák gyakorlataiban és 

eljárásaiban. A referenciakeret tükröződik a modern idegen nyelvi bizonyítványokban, 

amelyek utalnak a referenciakeret szintjeire, szerepel a felhasznált anyagokban, a 

tanárok pedig a továbbképzési programjaiknak köszönhetően ismerik a 

referenciakeretet. 

 

10. főbb következtetés: A nyelvtanulók, a magániskolák és a nyelvtudást értékelő 

intézmények számára a referenciakeret átláthatóságot biztosít és lehetőséget teremt a 

kínált kurzusok összehasonlítására. Az emberek többnyire munkaerő-piaci esélyeik 

javítása miatt szeretnének hivatalos bizonyítványt szerezni. Bár a referenciakeretre 

vonatkozó kézikönyveket és útmutatókat hasznosnak tartják, a keret bonyolultsága 

gátat szab a magániskolák általi alkalmazásának. Igény mutatkozik a referenciakeret 

egyszerűsített változatára. 

Ajánlások  

A közös európai nyelvi referenciakeretet az Európa Tanács dolgozta ki azzal a céllal, 

hogy előmozdítsa az átláthatóságot és az egységességet Európában a modern nyelvek 

tanulása és tanítása terén. A KER az országok közötti (a nyelvtanulás közös fogalmi 

keretén alapuló) összehasonlíthatóság elősegítése mellett arra is törekszik, hogy 

tiszteletben tartsa a nyelvtudás szintjei meghatározásának nemzeti hagyományait és 

rendszereit. Ahhoz, hogy a referenciakeret a jövőben az Európai Unió fellépéseitől 

támogatva betölthesse ezt a neki szánt szerepet, a fent említett főbb 

következtetésekkel kapcsolatban az alábbi ajánlások fogalmazódnak meg az Európai 

Parlament és a tagállamok számára: 

 

1. ajánlás (az Európai Parlament számára): Az Európai Parlamentnek és az 

Európai Bizottságnak támogatnia kell a referenciakeretet mint olyan eszközt, 

amely ösztönzi az idegennyelv-tanulással kapcsolatos szakpolitikák 

fejlesztését 

A referenciakeret több mint tíz éve létezik, és ez idő alatt jelentős fejlemények 

mentek végbe. A referenciakeret alkalmazása azonban friss lendületre szorul, 

elsősorban politikai szinten, ahol az Európai Közösségnek lépéseket kell tennie az 

Európa Tanács referenciakeretének támogatásában. Ezért ajánlott: 

 

 még több ország és még több nyelv bevonásával (nemcsak a két leggyakrabban 

tanított nyelv, hanem a nyelvek egy szélesebb köre annak érdekében, hogy a 

politikai figyelem ne csak az első vagy második nyelvre korlátozódjon) 

továbbfejleszteni a SurveyLang kezdeményezését; 

 ösztönözni a nyelvoktatási politikák reformjával kapcsolatos tapasztalatok nemzeti 

szintű megosztását, amely reform a cselekvésközpontúbb megközelítés, illetve a 

nyelvtanulók kompetenciaszintjének értékelésében és megállapításában az 

egységesség felé mutat. Ez megvalósulhat az egymástól való tanulásra irányuló 

tevékenységek, a gyakorlatok összefoglalásának vagy a fejleményekről szóló 

jelentések egységes formátumának formájában; 

 hangsúlyosabban meg kell követelni az európai programoktól, például az egész 

életen át tartó tanulás programjának folytatásától, hogy támogassák a 

referenciakeret alkalmazását és a cselekvésközpontú megközelítést, és 
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ösztönözzék az Europass önéletrajzok használatát; az európai képesítési 

keretrendszert, amely hasonló alapokon nyugszik, egyértelműbben össze kell 

kapcsolni a referenciakerettel annak érdekében, hogy növeljék a 

cselekvésközpontú megközelítés és a referenciakeret szerinti szintleírások 

átláthatóságát és ismertségét. 

 

2. ajánlás (a tagállamok és az Európai Parlament számára): A rendszerek és a 

referenciakeret közötti kapcsolatok országonkénti megerősítése 
Noha van kapcsolat a modern idegen nyelvi tanulási eredmények és a referenciakeret 

szintjei között, ezeket a kapcsolatokat más tagállamok nem ismerik el. Erre valójában 

nincs is szükség, de az egymás képesítései és akkreditált tanulási eredményei iránti 

bizalom szempontjából a kapcsolatok megalapozására szolgáló eljárásoknak a 

tagállamok számára érthetőnek és lehetőség szerint elfogadhatónak kell lenniük. Ezért 

ajánlott: 

 

 a nemzeti oktatási rendszerekben folyó nyelvtanulás és a referenciakeret közötti 

kapcsolatteremtés elveinek meghatározása. Ezeknek technikai kérdésekre nem kell 

feltétlenül kiterjedniük, alkalmazásuk célja a nyelvtanulásról való politikai és 

társadalmi vita ösztönzése. Ezek az elvek például az alábbiak lehetnek: valamennyi 

érdekelt fél bevonása (politikai döntéshozók, szakértők, tanárok, iskolák, kiadók); 

külső szakértők bevonása; közös cselekvési terv létrehozása a referenciakerettel 

való összekapcsolás tekintetében azzal a céllal, hogy egyetértés szülessen a 

referenciakerettel való összekapcsolás terjedelmét illetően; 

 elősegíteni más országok részvételét a nemzeti oktatási rendszerekben folyó 

nyelvtanulás és a referenciakeret közötti kapcsolatteremtésben. A fő kérdés az, 

hogy más országok bíznak-e a létrehozott kapcsolatokban; lehetőleg más 

országbeli partnereket felkérni arra, hogy értékeljék a létrehozott kapcsolatokat 

annak érdekében, hogy a kapcsolat más országok számára is megbízhatóbbá 

váljon; 

 az egymástól való tanulás és a kölcsönös felülvizsgálat ösztönzése a különböző 

országok politikai döntéshozói körében, hogy egyértelműbb kapcsolatok jöjjenek 

létre a nemzeti oktatási rendszerekben folyó nyelvtanulás és a referenciakeret 

között, és így a referenciakeretet mintegy reformprogramként lehessen alkalmazni 

a nyelvoktatási politikákban. 

 

3. ajánlás (a tagállamok számára): A referenciakeret tényleges iskolai 

alkalmazásának fokozása 

Mint látható volt, a referenciakeret alkalmazását a legalsóbb szinten a magasabb 

szintű politikai intézkedések ösztönzik, például a referenciakeret törvénybe iktatásával 

vagy a referenciakeretnek a nemzeti tantervek meghatározásában való 

érvényesítésével. Emellett további intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 

tanárokat és a kiadókat a referenciakeret használatára ösztönözzék. Ezért ajánlott:  

 

 a referenciakeret nemzeti környezetben való hiteles és lehető legmegfelelőbb 

alkalmazásához megbeszéléseket folytatni más európai országokkal és hasznosítani 

a rendelkezésre álló tapasztalatokat, szakértőkkel konzultálni és az Európa Tanács 

kézikönyvét felhasználni; az egyértelmű alkalmazás céljából a referenciakeretet a 

nemzeti tantervekben és a speciális, modern idegen nyelvi tantervekben 

érvényesíteni annak érdekében, hogy a cselekvésközpontú megközelítés szilárdan 

beépüljön a nyelvtanulásba;  

 ösztönözni a referenciakeret szintjeinek használatát az elért eredmények nyomon 

követését szolgáló éves célszintek meghatározása végett. Útmutatásra lehet 

szükség az alszintek meghatározásához, hogy ezzel lehetővé váljon több kibővített 

szakasz létrehozása; 
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 vagy a tankönyvek és a nemzeti tantervek közötti összhang ösztönzése, vagy a 

tanárok/iskolák tájékoztatása arról, hogy a meglévő anyagokat hogyan 

használhatják fel a cselekvésközpontú megközelítés érvényesítéséhez. Ez történhet 

például a tananyagok szélesebb körben történő megosztásának ösztönzésével;  

 a cselekvésközpontú megközelítés jelentőségének hangsúlyozása a tanárok 

alapképzésében és továbbképzésében. 

 

4. ajánlás (az Európai Parlament számára): További kutatásra van szükség  

Bár a tanulmány széles körben vizsgálódott, a referenciakeretet övező kérdések közül 

sok még mindig nem tisztázott. Ezek túlnyomórészt a nyelvtanuláshoz kötődő 

társadalmi és politikai kérdések. Ezért a következő kérdések további tanulmányozása 

ajánlott: 

 

 Melyek az újonnan megjelenő nyelvek, és elég tág-e a referenciakeret ahhoz, hogy 

a nem európai nyelvekkel, például a kínaival is foglalkozni tudjon? 

 Milyen hatással van az európai nyelvi kompetenciamutató az európai 

nyelvpolitikákra? Egy mutató hasznos eszköze lehet a politikai viták további 

ösztönzésének, azonban nem eredményezheti azt, hogy a figyelem kifejezetten a 

nyelvtanulásra korlátozódjon. 

 Hogyan használható a referenciakeret a kisebbségi és regionális nyelvek 

helyzetének megerősítésére? 

 Meg kell vizsgálni egy olyan, nemzetek felett álló vagy tanácsadó testület 

létrehozásának lehetőségét, amelyben az országok felülvizsgálják a nyelvoktatási 

politikáik és a referenciakeret között a másik által létrehozott kapcsolódási 

pontokat. Ez a szupranacionális testület működhetne a tapasztalatcserére, a 

fejlemények nyomon követésére, a gyakorlati útmutatások biztosítására, a mások 

által a modern idegen nyelvi képesítések és a referenciakeret között felállított 

kapcsolatok iránti kölcsönös bizalom megteremtésére, és végül a szakpolitikai 

program meghatározására, illetve kialakítására szolgáló platformként. 


