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Bevezetés
Kinek szól ez az ismertető?
A jelen ismertető a Modeval Grundtvig 1 projetjének az eredményein alapul.
A Modeval projektben 12 partner vett részt, 10 országból. 1 A projekt 2005-ben indult, és 2007-ben kiadta a «Framework of
Recommendations to Assess Basic Competences” c. könyvet (Az alapvető kompetenciák elérésére vonatkozó ajánlások kézikönyve).
A Modeval célja röviden összefoglalva az volt, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy hogyan lehet kifejleszteni egy közös
keretszerkezetet az írni-olvasni tudás terén problémával küzdő emberek felmérésére, megtalálására, hogy dolgozza ki az említett
keretszerkezetet, valamint készítsen egy, az eredményeknek a regionális és nemzeti határokon átívelő összehasonlítására szolgáló
keretszerkezetet.
Az emberi kommunikációs kompetenciák hatékonyságának felmérése a mindennapi életre vonatkozóan óriási kihívást jelent. Ezt
megvalósítani sokkal nehezebb, mint az oktatási és szakmai téren történő felmérések elvégzése, mégpedig a mindennapi életben előforduló
kommunikációs helyzetek sokfélesége miatt. Ezekben a helyzetekben nem lehetséges egy olyan oktatási vagy szakmai keretszerkezetre
hivatkozni, azt használni, mely lefedne minden lehetőséget. Ezért fontos meghatározni azt, melyek a kérdéses kompetenciák, és melyik a mi
felmérésünk, mely feltételezhetően válaszol a kérdésekre.
Tudjuk, hogy az írás-olvasás tanítása terén érdekelt szereplők közül soknak szüksége van információkra és számokra tevékenységük
lebonyolításához. A gyakorlat megmutatta, hogy az érdekeltek mindegyikének az írás-olvasási ismeretek felmérésére vonatkozó saját
szükségletei és megközelítései vannak.
Problémát jelent az is, hogy hogyan hasonlítsuk össze a felmérések eredményeit, és ez olyan terület, mellyel a tantervek mélységében nem foglakoznak.
Az eredmények összehasonlítása olyan információkat kell szolgáltasson, melyek megoszthatók az összes érdekelt között, és melyek segítségével
ésszerűsíteni, javítani lehet az írásbeliség fejlesztésére vonatkozó stratégiák és tevékenységek hatékonyságát. Hogy szembenézhessünk ezzel a kihívással,
azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy összeállítsunk egy, a felmérésre vonatkozó keretszerkezetet, mely lehetővé teszi az érdekeltek számára, hogy a
lehető legpontosabb információkat gyűjtsék össze a kompetenciákra/képességekre vonatkozóan, és így lehetővé váljék az egyének számára, hogy
releváns információkat szolgáltassanak olyan kommunikációs helyzetekben, melyekbe a mindennapi élet során kerülhetnek. A Modeval 1 bevezette az
írás-olvasásbeli nehézségekkel küzdő emberek felmérésére vonatkozó tesztek felépítésével kapcsolatos ajánlásokat.
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A Modeval 2-vel a projekt a felnőtteket oktatók problémái felé mozdult el. A Modeval 2 a Modeval 1-re épül, és azt ülteti át a gyakorlatba, azáltal,
hogy tréning-modulokat állít össze az írás-olvasási problémákkal küzdő emberek számára. Ez a modul a Modeval 1-ben kifejlesztett eszközökre és
keretekre épít, és lehetővé teszi a trénerek számára, hogy hozzáférhessenek a kiértékelési weboldalakhoz.

1. FEJEZET: Az első feladat, mellyel szembe kell néznünk, annak a precíz meghatározása, hogy mit akarunk felmérni. Hogy megtehessük,
definiálni fogjuk, hogy mit nevezünk kompetenciának.
2. FEJEZET: Egy másik feladat az európai keretek között, a Modeval eszközökben kifejlesztett kompetenciák (alapvető, kulcs- és egyéb
besorolások) közötti kapcsolatra vonatkozik, különösképpen azokra a pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai kompetenciákra, melyeket a
munka, mindennapi élet és állampolgári lét összefüggésében, tréning során dolgoztunk ki; ez a felmérés társadalmi/szociális célja.
3. FEJEZET: Ebben bemutatjuk azt a kiértékelési módszert, melyre felkészítjük a tanárokat a tréning modul segítségével. Ez az a módszer,
meklyet referenciaként használunk az írás-olvasási képességek felmérésének gyakorlata során, melyet a Modeval 1-et követően
javasoltunk. Mivel a modult további és mélyrehatóbb tesztelésnek vetettük alá, az ennélfogva sokkal részletesebb és komplettebb, mint a
Modeval 1-ben megjelent változat.
4. FEJEZET: Ebben a fejezetben kidolgozzuk az írni-olvasni tudásnak, mint a modern társadalom életében való részvétel feltételének a
koncepcióját. Elhelyezzük ezen kívül a Modeval keretszerkezetét az alap-kompetenciák kiértékelésére szolgáló, már meglévő keretek és
stratégiák között, azok visznylatában.

A Modeval2 egy Leonardo da Vinci innováció-transzfer projekt, melynek hivatkozási száma: az LLP-LdV-TOI-2008-FR-117044. A projekt célja
az, hogy oktatási projekteket transzferáljon a Grundtvig1 Modeval projektből, és különösképpen az, hogy alapjártasságokat fejlesszen ki az
írás-olvasás területén. Ezen referencia-dokumenten kívül a projekt csapata egy oktatási módszert is kidolgoz, melyet az írás-olvasási
nehézségekkel küzdő felnőttek oktatásával foglakozó trénereknek szánnak. A projekt eredményét a projekt weblapján (www.modeval.org)
teszik közzé.
A szerzők között szerzői jogi megállapodás jött létre. Ez szabályozza a felhasználásra vonatkozó kérdéseket.
A szerzői jogokra vonatkozó lényeges intézkedések megtörténtek és védik a fent említettek jogait. Oktatási dokumentumok létrehozása
mindazonáltal magában foglalja azt, hogy nyitottak vagyunk kifelé, módosíthatjuk a struktúrákat, magunkévá tesszük és hasznosítjuk a kritikai
észrevételeket, legyőzzük a nehézségeket és elfogadjuk, hogy mások viszik a köz elé a munkát, magukévá teszik azt, és továbbfejlesztik. A
Modeval termékek nyitva vannak mindazok számára, akiknek szükségük van rájuk, és ezek az emberek adaptálhatják ezeket a termékeket
saját felhasználás céljára. Ezek a termékek az Open Source logikáját követik. Ily módon tehát szabadon hozzáférhetők személyes felhasználás
céljára, ez azonban nem jelenti azt, hogy a termékek nincsenek a törvény által védve, mivel a Modeval Közösség birtokolja a szerzői jogot, mint
ezt fentebb írtuk. Miközben a Modeval-termékek szabadon letölthetők a projekt weboldaláról, bármely nyilvános felhasználás, történjék akár
5

eredeti, akár továbbfejlesztett formában, különösképpen egy trénereknek tartott tanfolyamon való alkalmazás, ha azt ezen dokumentumok
inspirálják vagy ha ezen dokumentumokat használják annak során, a Modeval 2 Közösség kifejezett és írott engedélyével történhet csak meg.
A Modeval 2 Közösséget a projekt koordinátora, Francis Laveaux úr képviseli (francislaveaux@yahoo.fr).
©Modeval2 2010
Ez a projekt pénzügyi támogatást kapott az Európai Bizottságtól.
Wzen dokumentum a szerzők nézeteit tükrözi, a Bizottság nem tehető felelőssé az olyan felhasználásért, melyhez a dokumentum által
tartalmazott információkat használták fel.
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1. FEJEZET: MIÉRT KELL ÉRTÉKELNI AZ ÍRÁS-OLVASÁSI KOMPETENCIÁKAT?
A kompetencia fogalmát egyre elterjedtebben használják a tréning és értékelés során. Mi inkább a kompetencia szó használata mellett
döntöttünk más kifejezésekkel szemben (mint pl. tudás, hozzáértés, szakismeret), és ezt a szót használta a Modeval1 projekt is. Az alábbiakban
megvilágítjuk, hogy miért olyan fontos hivatkozási pont ez a kifejezés, és milyen értelemben használjuk azt ebben a felhasználói kézikönyvben.

1.1. Miért beszélünk kompetenciákról?
A tudás fogalma lehetővé teszi a kultúra különböző szintjeinek az értékelését, továbbá lehetőséget ad az értékelés egyes formáira – ez
főleg a korábban megtanult tudás visszaadásához kapcsolódik. Hasznos, ha különbséget teszünk a tudás és a tanulás között, mely
utóbbi a megosztott és jóváhagyott ismeretanyagra vonatkozik, ilyen pl. a tudományos ismeret. Így, ha tudásról beszélünk, annak az az
előnye, hogy az elsajátítás és tanulás személyes dimenzióira fókuszál, tekintet nélkül az adott tanulás helyére vagy formájára (formális,
informális vagy nem formális tanulás). A tudás fogalma ennélfogva az egyének oldalára helyezi a hangsúlyt, az ő fogalmi
kifejezőképességeiken és memorizálási munkájukon belül. Vannak jelentéstartalmak a kognitív területen belül is (az, ami az agyunkban
történik, aközött, amit észlelünk és amit azonosítunk, analizálunk, gondolunk, memorizálunk, amire amlékezünk és azután azt
cselekvéssé alakítjuk át). Mégis, ennek a módszernek az értékelés során való felhasználását az a tény korlátozza, hogy a tudás
megtartása túlzottan függ a memória kapacitásától. A tudás limitált az átadhatóság, a tartósság szempontjából, továbbá befolyásolják
az emlékezetvesztéssel kapcsolatos problémák; a kiértékelt tudás alapján végzett elemzés nem igazán megbízható (a feladatokat elő
kell készíteni, a gyakorlatot végző személy felelősségének kérdése is problémát okoz).
A fentiek miatt vált a szakismeret fogalma egyre elterjedtebbé, mindenekelőtt az USA-ban, egy, elsősorban a behaviorista iskola által
befolyásolt kontextusban (a megfigyelhető viselkedés szerepe). A „célok által működő pedagógia” volt az egyik eredménye ennek a
módszernek, mely ragaszkodott egyes olyan rész-képességekhez, melyek megfigyelhetők és sokkal könnyebben mérhetők, mint a
tudás. Valóban, ezen fogalom használatának egyik fő jellemzője az, hogy figyelembe veszi a tanulás mérésének a lehetőségét. A mérés
ezen elvéhez kapcsolódva fontos megjegyezni a pedagógiai célok taxonómiájának (osztályozásának) szerepét, amint az Bloom
munkájában a gondolkozás tevékenységével kapcsolatosan le van írva: tudni (emlékezni, felidézni), megérteni, alkalmazni, elemezni,
összegezni és értékelni. A kognitív műveletek ezen osztályozásai – bár ugyanez igaz az érzelmi (affektív) dimenziókban is – segítenek
megmagyarázni, hogy mit kérdezünk, amikor értékelést végzünk. A kiértékelési munka professzionálissá tételének szándéka nagyon
világosan látszik ezen gondolkodási iskola esetében. Ennek ellenére az, amit a tréning és kiértékelés terén nyújtani kell, az túlzott
mértékben összekapcsolódik az oktatási célok felosztásával, sőt részekre bomlásával, szétesésével.
Az attitűd koncepciója a személyes jegyek szerepére koncentrál a sikeres tanulás szempontjából. Az akarati dimenzió (az, ami az egyént
„mozgásba hozza”, és lehetővé teszi számára hogy erőfeszítést tegyen a tanulás érdekében) ily módon előtérbe kerül, a
hagyományosabb kognitív dimenciók mellett. Ha attitűdről beszélünk, eljutunk ahhoz a tanulás motivációjának kérdéséhez, ez a
személyes döntésre utaló jel a tudás egy tárgya iránt, egy olyan döntés, amit olyan jelzéseken keresztül tanulmányozhatunk, mint pl. az
önbecsülés vagy az elkötelezettség egy adott tevékenység iránt. Mégis, azon mai törekvések ellenére, hogy az attitűdöt a a tréning8

kurzusok központi feltételévé nyilvánítsák („egyszerűen csak motiváltnak kell lenned”), az mégis imkább csak a tanulás egy fontos
tényezőjének számít, nem pedig a központi tényezőjének. Az attitűd bizonyos mértékben fejleszthető az oktatási folyamat során.
Újabban a kompetencia fogalma került előtérbe a tréning-tevékenység során, mint egy olyan tényező, amely túlmegy azokon a
korlátokon, melyeket az eddigiekben fejtettünk ki a tudással, szakértelemmel és attitűddel kapcsolatban. A kompetencia fogalmának
bevezetése arra irányul, hogy összekapcsolja és rendezze mindazt, amit a másik három fogalom adott számunkra. A kompetenciát a
tudás, a szakértelmek és az attitűdök aktív kombinációjaként értelmezzük. Mindazonáltal a legfontosabb annak a leszögezése, hogy egy
kompetencia azt a lehetőséget jelenti, hogy mobilizáljuk a tudást, a szakértelmeket és az attitűdöt azzal a céllal, hogy sikert érjünk el
valamilyen törekvésünk terén (nemcsak egyszerűen az tehát, hogy visszaidézzük a tudást, hogy megmutassunk egy behatárolt
szaktudást vagy demonstráljunk egy attitűdöt). Az adott tevékenység ezen túl egy mindennapi élethelyzet része is lehet, és nagyon
változó kommunikációs feladatokat tartalmazhat (az írni-olvasni tudás esetében például).
A kompetencia fogalma nagy sikert ért el a tréning , a munka és a politikai intézmények világában. Ez a siker azonban bizonyos
kétértelműséggel és fogalmi tisztázatlansággal párosul. Az európai hatóságok pár éve már megpróbálják támogatni ezt a koncepciót,
azzal, hogy dolgoznak annak alkalmazásán és pontos meghatározásán, valamint bizonyos minősítő jelentéseket csatolnak hozzá, ami
egyes esetekben pontosabb, körülhatároltabb jelentéstartalmat eredményez. Az ezután következő 2. fejezetben megvizsgálunk
néhányat a különféle használati lehetőségek közül.
A kompetencia egy adott személynek bizonyos komplex, körülhatárolt és szociálisan fontos tevékenységekben vaó részvételére
vonatkozik. Egy bizonyos szakképzettség egy kompetenciának egy speciális eleme. Egy szakképzettség körülhatároltabb, kevésbé
komplex és könnyebben köthető egy speciális tevékenységi területhez, ezenkívül könnyebben megfigyelhető és analizálható dolog.
Példa: Egy gép megjavítása esetén a kompetencia többfajta szakértelmet követel meg, mint pl.:
•
•
•
•
•

finom motoros funkciókat
megfigyelést, percepciót,
egy üzemzavar különféle okainak felismerését (diagnózisát),
a feladatok logikai menedzselését,
a műszaki tevékenységek memorizálását.

Egy kompetencia alapvető jellemzői a következők:
•
•
•
•

kompetencia és cselekvés – képesség valaminek az elvégzésére,
kompetencia és egy cselekvés sikeres végrehajtása ,
kompetencia és egy helyzet: – viszony egy adott helyzethez,
kompetencia és az a képesség, hogy adaptáluk azt helyzetek egy csoportjára – transzferabilitás,
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•
•

kompetencia és a különböző helyzetekre történő reagáláshoz szükséges különféle szaktudások interaktív használata,
kompetencia és attitűd – az, hogy megfelelő az attitűdünk (hozzáállásunk).

Amikor a kompetenciákról beszélünk, figyelembe kell venni az alábbiakat:
•
•
•

A kapcsolatot egy kompetenciának a felismerése és az önbecsülésnek a szerepe között egy adott feladat sikeres
végrehajtásában, továbbá ennek elismerését a társadalom részéről.
A kompetencia-alapú megközelítés az oktatás területén megköveteli, hogy a célok ilyen módon legyenek meghatározva:
„legyen képes arra, hogy …”.
A nyelvi képzés területén a „kompetencia megszerzésének (és megerősítésének)” elve feltételezi azt, hogy „egy adott nyelv
használói és tanulói alapvetően társadalmi szereplők […] , akiknek megoldandó feladataik vannak egy adott feltételrendszeren
belül, speciális környezetben és egy különleges cselekvési területen”.

1.2. Kompetenciák az írás-olvasás területén
A kompetencia meghatározása után még azt kell megmondani, hogy milyen módon és milyen céllal használjuk itt az írni-olvasni tudás
fogalmát. Ez a fogalom egykor Észak-Amerikában jelent meg („literacy”-ként), azért, hogy ellensúlyozza azt az irányzatot, mely az „írniolvasni tudást” tisztán a tanulás iskolai formáira redukálta.
Amint egyre több felnőttnek szüksége van arra, hogy (esetleg újra) megtanuljon írni és olvasni (vagy anyanyelvén vagy egy idegen
nyelven), ennek a tanulásnak a célja megváltozott, újra definiálódott, tekintetbe véve a kommunikáción belüli kompetenciákat is, nem
csupán a tudás és szaktudás megszerzésének különböző szintjeit. Az írni-olvasni tudást mi, itt, abban az értelemben használjuk, mint
annak a megfelelő képességét, megértjük és használjuk az írott szöveget, az írásbeli közlést a mindennapi életben, otthon, a munkában
és a közösségben, nemcsak egy személy saját szükségleteinek a kielégítésére, hanem azért is, hogy részt vegyen a társadalmi, gazdasági
és kulturális életben. Az írni-olvasni tudás fogalmának az ilyen használata hangsúlyozza az írásnak és olvasásnak valamennyi különféle
funkcióját, éspedig alkalmazásuknak valamennyi területén.
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2. FEJEZET: Írás-olvasás, kompetenciák és az európai keretek
2

A lisszaboni célok elérésére szolgáló európai keretszerkezet leszögezi, hogy az oktatás és tréning kell legyen azon fő pillérek egyike, melyeken
a 2010-es európai oktatási célok alapulnak.
Ezen célok vonatkoznak az oktatási és tréning-rendszerekre, mint az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning, LLL) folyamataira, és az
európai társadalmak kollektív társadalmi tőkéjébe való befektetést jelentik. Ebben az értelemben a tanuláson és tréningen többet értünk,
mint pusztán a formális oktatási rendszert, beleértjük a gyermekek és a felőttek oktatását egyaránt, a családi környezetben és az informális
társadalmi közegben való tanulást egyaránt, és ide tartoznak az oktatás és tréning nem formális rendszerei is.

2.1. Élethosszig tartó tanulási kompetenciák
Ebben a keretszerkezetben az oktatásra és tréningre vonatkozó nemzeti stratégiák megfelelnek az élethosszig tartó tanulás (LLL)
alapvető céljainak: személyes kiteljesedés, aktive polgári lét, társadalmi részvétel és alkalmazhatóság3 (E.C. 2001).
A személyes kiteljesedés a „folyamatos felnőttoktatás” tradícióját hangsúlyozza, mely szerint a (tanulási) készségek megtanulása a
felnőttoktatás keretében nem érdemjegy vagy bizonyítvány megszerzésére irányul, hanem személyes érdek áll mögötte. (Ld. Jarvis
2004).
Másrésről a „társadalmi beilleszkedés” gondolata (akárcsak a „társadalmi kohézióé” és a „társadalmi kirekesztettségé”) az egyénnek
azzal a képességével van kapcsolatban, hogy hatékonyan vegyen részt a gazdasági4, kulturális és társadalmi életben(Duffy 1995). A
társadalmi kirekesztettség a társadalmi5 és gazdasági szektor több aspektusához kapcsolódik, és nem köthető kizárólag egyhez közülük.

2

Konkrétan: az EU-ban az Európa Tanács lisszaboni döntése által ki tűzték az európai politikai tervezés céljait, azért, hogy ”az európai gazdaságot tegyük a világ
legversenyképesebb és legdinamikusabb gazdaságává, olyanná, mely a tudáson és a stabil gazdasági fejlődésre való képességen alapul, egyre több és jobb munkahellyel
valamint erősebb szociális kohézióval” (EC Lisbon 2000, §5), miközben a De Feira-i találkozón az Európa Tanács és az EU országai azt a feladatot veszik magukra, hogy
hozzájáruljanak az olyan „stratégiák és gyakorlati intézkedések megtervezéséhez, melyek erősíteni fogják az LLL-t mindenki számára” (EC De Feira 2000, §3).

3

A hangsúly az alkalmazásról, melyet úgy értünk, hogy valaki dolgozik vagy sem, eltolódott az alkalmazhatóság felé, azaz az egyénnek arra a képességére, hogy
alkalmazhassák, és ez az eltolódás heves kritika tárgya lett (ld. még R.Passet, 2000).

4

Amint megfigyeltük, a társadalmi kirekesztettség nem csupán egy a munkanélküliség következményei közül, mivel sok dolgozó számára a piac viselkedése növelheti a
társadalmi kizártság jelenségét, ha pl. nem tudnak részt venni a fogyasztói tevékenységekben, ugyanis a profit növelése céljából emelkednek az árak, kizárván sokakat a
jobb minőségű termékek és szolgáltatások elérhetőségéből. Még az állami beavatkozások is, pl. a társadalombiztosítási programok, marginalizálhatják az egyes embert és
társadalmi csoportot, kizárván a központi társadalmi-kulturális folyamatokból.
5 A társadalmi kizárások fogalmának megalkotásakor vagy a társadalmi intézményekben való részvétel hiányát hangsúlyozzák (Room 1995, Klasen 1998), vagy a társadalmi
csoportok közötti egyre növekvő társadalmi és gazdasági különbséget (Akerlof 1997).
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Mindezek eredményeként a szociális kirekesztettség az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot érinti, továbbá ennek a kapcsolatnak
a dinamikáját (Atkinson 1998).
Az EU-ban jellemző szóhasználat úgy beszél az oktatási LLL stratégiákról, hogy azokat azon felnőtt polgárok hiánya jellemzi, akiknek az
élete korlátok közé szorul, mégpedig az alábbiak miatt:
(a) Iskolázatlanságuk vagy a tudás alapú gazdaság által megkívánt új alap-készségekben meglevő nem megfelelő képzettségük,
valamint
(b) azon szakismeretek hiánya, melyeket a modern nyugati társadalmak szociális intézményeiben való aktív részvétel feltételez.
Az oktatási LLL stratégiákat ezek szerint két módon közelíthetjük meg. Az LLL stratégiákat egyrészt úgy tervezik meg, hogy gazdasági
értelemben a társadalmi kirekesztettség elleni intézkedésként szolgáljanak; azaz fejlesztési lehetőségként szolgáljanak a munka
világához való eljutás érdekében. Másrészről úgy tervezik meg őket, hogy a társadalmi-kulturális alapok tekintetében is a társadalmi
kirekesztettség elleni intézkedésként szolgáljanak, úgymint a társadalmi hálózatokba és a modern multikulturális európai társadalmak
valóságába történő beilleszkedés terén.
Az LLL számára készült emlékeztető – Memo for LLL (EC 2000), active citizenship and employability (aktív állampolgári lét és
alkalmazhatóság) – magában foglalja a két legfontosabb célt, az európai társadalom és a tudás alapú gazdaság alappilléreit. Az aktív
állampolgári lét annak mértékét helyezi középpontba, hogy milyen mértékben vesz részt az egyén a társadalmi és gazdasági élet egyes
területeiben, továbbá azt, hogy mennyire tartozik ahhoz a társadalomhoz, melyben él. Az alkalmazhatóság, annak képessége, hogy
valaki biztosítsa és megóvja, fenntartsa az állását, magában foglalja az aktív állampolgári lét alapvető dimenzióját, valamint azt a döntő
jelentőségű feltételt, hogy csökkentsük az antagonizmusokat Európán belül és növeljük a jólétet az „új gazdaságban”.
Az aktív állampolgári lét és az alkalmazhatóság egyaránt függ azon tudás és szakismeretek megszerzésétől, melyek lehetővé teszik az
egyén számára, hogy részt vehessen a gazdasági és társadalmi életben. Mindazonáltal a “Making a European Area of Lifelong Learning
a Reality” („Váltsuk valóra az élethosszig tartó tanulás európai térségének gondolatát”) című dokumentum utal „a résztvevők
aggodalmára azzal kapcsolatban, hogy az alkalmazhatóság és a piac dominálják az LLL meghatározását” (EC 2001, 9). A találkozó az LLL
ativitások szélesebb értelemben vett megértéséhez vezett, mint pusztán a piacgazdaság szerepe, a tanulás lelki és kulturális
dimenzióira is rávilágított.
Ezek alapján megegyeztek a fent említett négy, egymással kölcsönhatásban levő célban (a szöveg megfogalmazása szerint), és ezek a
következők: személyes kiteljesedés, aktív állampolgári lét, szociális beilleszkedés és alkalmazhatóság / alkalmazkodóképesség. Ebben
az értelemben a tervezett stratégiák az LLL-t úgy határozzák meg, mint „minden olyan aktivitást, ami a tudás, a szakértelmek és
képességek javítását célozza a személyes, polgári, társadalmi fejlődés terén és/vagy illeszkedik egy foglalkoztatással kapcsolatos
célkitűzéshez (EC 2001, 9).

Egy táblázat, mely összekapcsolja a használt különféle definíciókat és alapkoncepciókat
12

A „European Reference Framework of Key
Competences for Lifelong Learning”, azaz az
élethosszig tartó tanulás kulcs-kompetenciáira
vonatkozó európai kerettanulmány céljai

„1) A személyes kiteljesedéhez, az aktív állampolgári léthez, a szociális kohézióhoz és a
tudásalapú társadalomban történő alkalmazhatósághoz szükséges kulcs-lompetenciák
azonosítása és meghatározása;

Alapvető írás-olvasási tesztek a Modeval 1-ben

A tréningen résztvevő személyek értékelése aszerint, hogy képesek-e a következőkre:
írott és szóbeli szövegeket létrhozni; részt venni a mindennapi élet különböző
kommunikációs helyzeteiben (közszolgáltatások lebonyolítása, munkakeresés, jogok
kiharcolása stb.); felismerni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a jelentéstartalmat
a szóbeli és írott szövegek létrehozása során, konkrét kommunikációs körülmények
között; megérteni és hatékonyan kombinálni a szöveget és vizuális elemeket nyomtatott
anyagokban; összekapcsolni a szövegek elektronikus kiadásában rendelkezésre álló
információt és tudást.

Kompetencia

“A kompetenciákat itt úgy definiáljuk, mint a tudásnak, a szakismereteknek és az
attitűdöknek a helyzethez illő kombinációját. A kulcs-kompetenciák azok, amelyekre
minden egyénnek szüksége van a személyes kiteljesedéshez és fejlődéshez, az aktív
állampolgári léthez, a szociális beilleszkedéshez és a munkavállaláshoz.” (EC, 2007:4)

2) A tagállamok munkájának támogatása oly módon, hogy biztosítsuk azt, hogy az alapoktatás végére a fiatalok olyan szintre fejleszthessék a kulcs-kompetenciákat, ami
megfelel nekik a felnőtt élet során és ami alapot nyújt a további tanuláshoz és a munkás
élethez, és hogy a felnőttek képesek legyenek kifejleszteni és frissíteni kulcskompetenciáikat életük során;
3) Európai szintű referencia-módszer biztosítása a stratégiai döntéshozók, az oktatási
szolgáltatók és maguk a tanulók számára, hogy segítsék a közös megegyezéssel kitűzött
célok elérésére irányuló nemzeti és európai szintű törekvéseket;
4) Keretrendszer biztosítása további tevékenységek számára közösségi szinten a 2010-es
Oktatási és Tréning Munkaprogram, valamint a Közösségi Oktatási és Tréning Programok
keretében.” (EC, 2007:3)
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Az Európai Minősítési Keretszerkezet értelmezésében „kompetencián a tudás, a
szakismeretek, a társadalmi és/vagy módszertani képességek használatának a
bebizonyított képességét értjük, a munkában, a tanulási helyzetekben, valamint a
szakmai és személyes fejlődés során. Ebben az összefüggésben a kompetenciát a
felelősség és az autonómia fogalmaival írjuk le”. (EQF-EC , 2008:11)
Kompetencia az alapvető szakismeretek területén

“Az alapvető nyelvi készségek, az írás-olvasás, számolás, valamint az információs és
kommunikációs technológiák (ICT) szintjén meglévő kompetencia képezi a tanulás lényegi
megalapozását, a tanulás megtanulása pedig segít minden tanulási tevékenységet.
Számos olyan téma létezik, melyeket mindenütt alkalmaznak a Reference Frameworkben (általános tájékoztatóban): a kritikus gondolkozás, kreativitás, kezdeményezés,
probléma-megoldás, kockázat-kezelés, döntéshozatal, továbbá az érzelmek konstruktív
kezelése szerepet játszanak mind a nyolc kulcs-kompetenciában.” (EC, 2007:4)

Anyanyelvi kommunikáció

“Az anyanyelven történö kommunikáció azt a képességet jelenti, hogy kifejezzünk és
értelmezzünk fogalmakat, gondolatokat, érzéseket, tényeket és véleményeket, úgy
szóbeli mint írásos formában (meghallgatás, beszéd, olvasás és írás), valamint nyelvi
interakcióba lépjünk, megfelelő és kreatív módon, valamennyi szociális és kulturális
területen, az oktatásban és tréningben, munkában, otthon és kikapcsolódás közben.” (EC,
2007:4)

Kommunikáció idegen nyelven

“Az idegen nyelven történő kommunikáció nagy mértékben lefedi ugyanazokat a
dimenziókat, mint az anyanyelvi kommunikáció: a fogalmak, gondolatok, érzések, tények
és vélemények megértésének, kifejezésének és értelmezésének képességén alapul, úgy
szóbeli, mint írásos formában (meghallgatás, beszéd, olvasás és írás), a szociális és
kulturális kontextusok megfelelő tartományában (az oktatásban és tréningben,
munkában, otthon és kikapcsolódás közben), az egyes ember akaratának vagy
szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelven történő kommunikáció olyan
képességeket is megkíván, mint a mediáció és az interkulturális megértés. Egy egyén
jártasságának a szintje különböző lehet a négy dimenzióban (meghallgatás, beszéd,
olvasás és írás) és a különböző nyelvek esetében is, valamint az egyén szociális és
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kulturális hátterétől, környezetétől, szükségleteitől és/vagy érdekeitől függően”. (EC,
2007:5)
{Európai Nyelvek Összefoglalója [CoE-ELF]}(I)

“Bármely nyelv leírása egy, jelentések kifejezésére szolgáló formális rendszerként.
Nyelvi kompetenciák: A nyelv, mint formális rendszer Azonosítsuk és osztályozzuk a nyelvi kompetenciák fő komponenseit, melyek úgy
definiálhatók, mint a formai készletek ismerete és azok használatának képessége,
melyekből jól kialakított, jelentéssel bíró üzeneteket lehet összeállítani és
megfogalmazni.” (CoE-ELF-2001:108-109)

{Európai Nyelvek Összefoglalója [CoE-ELF]}(II)
Szociolingvisztikai kompetencia: A nyelvhasználat
szociális dimenziója

{Európai Nyelvek Összefoglalója [CoE-ELF]}(III)
Pragmatikus kompetencia:

“Tudás és szakismeretek, készségek, szükségesek ahhoz, hogy a nyelvhasználat szociális
dimenzióival foglalkozzunk. Amint ezt a szocio-kulturális kompetenciával kapcsolatban
megjegyeztük, hiszen a nyelv szocio-kulturális jelenség; ezen tudás és szakismeretek jó
részét tartalmazza az Összefoglaló, mely különös figyelmet fordít a szocio-kulturális
oldalra, mely lényeges a szociolingvisztikai kompetencia szempontjából. Itt azokat a
dolgokat tárgyaljuk, melyek speciálisan a nyelvhasználathoz kapcsolódnak, és másutt
nem kerülnek tárgyalásra: a társadalmi kapcsolatok lingvisztikai markereit, udvariassági
konvenciókat, a népi bölcsességek kifejezéseit, a stílusrétegek közötti különbségeket,
valamint a nyelvjárást és akcentust.” (CoE-ELF-2001:118)
“Azon elvek, melyeknek megfelelően az üzeneteket szervezik, strukturálják és rendezik,
melyeket a kommunikatív funkciók kifejezésére használnak, és melyek interaktív és
tranzakciós sémák szerint vannak sorrendbe állítva.” [CoE-ELF,2001:123}
Beszélgetési/vita-kompetencia {ELF/PC –DC}
Pl. összpontosítás a tárgyra, egy új ok vagy következmény megadása, a vita strukturálása
és vezetése a következők szerint: tematikus szervezés, koherencia és kohézió, logikai
elrendezés, stílus és nyelvi réteg, retorikai hatékonyság, szöveg/tervezés (= a
közösségben elfogadott szöveg-tervezési konvenciók ismerete) stb.
Funkcionális kompetencia {ELF/PC – FC}
Mikro funkciók: rövid kifejezések, közlések használata nyelvi fordulatként egy interakció
során – Makro funkciók: a beszélt és írott szöveg funkcionális használatának kategóriái,
melyek különféle szövegtípusok szóbeli és írásbeli előálítását jelentik (pl. leírás, érvelés,
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listák, elbeszélés stb).
Tudás

“A tanulás által megszerzett tudás asszimilálásának az eredménye.

A tudás azon tények, elvek, elméletek és gyakorlatok halmaza, melyek kapcsolódnak a
munkához vagy a tanulmányozott területhez. Az Európai Minősítési Keretszerkezet
értelmezésében a tudás mint elméleti és/vagy tényszerű tudás írható le.” (EQF-EC ,
2008:11)
A tanulás eredményei

“annak összefoglalása, amit a tanuló tud, megért és képes megtenni egy tanulási
folyamat eredményeként, azon dolgok, melyek a tudás, jártasságok, szakismeretek és
kompetencia fogalmaival vannak meghatározva”; (EQF-EC , 2008:11)

Írni-olvasni tudás

Az írni-olvasni tudás fogalmán („literacy”) itt nemcsak az írási és olvasási technikák
megszerzésének tényét értjük. Az írni-olvasni tudás fogalmának tartalma kibővült, oly
mértékben, hogy magában foglalja a jelenkori társadalmi-gazdasági viszonyok között az
állampolgárok tevékenységeihez szükséges jártasságokat. Ilyen összefüggésben a
szövegeket nemcsak írott formában állítják elő, hanem ez a folyamat magában foglalja
kommunikáció multimodális fajtáit, melyek a szöveg, kép, hang stb. összeillesztésével
jönnek létre, így létrehozásuk a kifejlesztett jelentések széles körében való jártasságot
igényel.

Nemzeti Minősítési Keretszerkezet

“Ez egy olyan eszköz, mely a minősítések osztályozására szolgál egy, a tanulás
erdményessége szintjének a mérésére alkalmas kritériumrendszer alapján; ezen
keretszerkezet célja az, hogy egyesítse és koordinálja a nemzeti minősítési
alrendszereket, javítsa az átláthatóságot, a hozzáférést, az előrehaladás lehetőségét,
továbbá a minősítések minőségét, a munkapiaccal és a civil társadalommal
kapcsolatban.” (EQF-EC , 2008:11)

Minősítés

“A minősítés egy értékelési és jóváhagyási eljárás formális eredménye, melyet akkor
kapunk, ha egy kompetens testület döntést hoz arról, hogy egy egyén a tanulás
eredményeként egy adott, szabványos szintet ért el.” (EQF-EC , 2008:11)
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Jártasság

“Azon képesség, hogy alkalmazzuk a tudást és használjuk a know-how-t feladatok
elvégzésére és problémák megoldására. Az Európai Minősítési Keretszerkezet
értelmezésében a jártasságokat kognitív (beleértve a logikai, intuitív és kreatív
gondolkodást) vagy gyakorlati (beleértve a kézügyességet és a különféle módszerek,
anyagok, eszközök és műszerek használatát) készségekként jellemezzük.
(EQF-EC , 2008:11)
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2.2. A kompetenciák értékelése európai összefüggésben
A kulcs-kompetenciákat a tudás, a jártasságok és az attitűdök kombinációjaként határozzuk meg. Ezt a definíciót a célból fogalmazták
meg, hogy „azonosítsák és definiálják a személyes kiteljesedéshez, szociális beilleszkedéshez és munkapiaci alkalmazhatósághoz
szükséges kulcs-kompetenciákat.” 6
Ebben a tekintetben a DeSeCo a kulcs-kompetenciák 3 kategóriáját7 határozta meg, míg az Európai kerettanulmány 8 kulcskompetenciával számolt8.
A valóságban sok felnőtt még távol áll attól, hogy elérje a Lisszabonban kitűzött célokat. Hogy segítsük ezek elérését, hasznos, ha az
alapjártasságok különböző szintjeit hatátrozzuk meg. Ezek a szintek hasznos eszközként szolgálhatnak azon tanárok és tanulók
számára, akik az Európai Unió által kitűzött célokhoz kapcsolódó programokon dolgoznak.
A jártasságok kategorizálásának problémái általánosságban, valamint a társadalmi képességek, jártasságok összefüggésében 2002 óta
is folyamatosan megjelentek, bár az európai stratégia akkor a jártasságokról a kulcs-lépességek910 irányába tolódott el. A formális
6

Amint ez az „Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az oktatásra és az élethosszig tartó tanulásra vonatkozó kulcs-kompetenciákat érintő ajánlásaiban” meg van
határozva, melyeket az Európai Bizottság adott ki (2005-ben).

7

A kompetenciák meghatározása és kiválasztása: autonóm módon cselekedni, az eszközöket interaktívan használni, valamint társadalmilag heterogén csoportokban
interaktyv módon viselkedni.

8

Kommunikáció az anyanyelven, kommunikáció egy idegen nyelven, matematikai kompetencia és alap-kompetenciák a tudományban és technológiában, digitális
kompetencia, a tanulás megtanulása, interperszonális, interkulturális és szociális, valamint civil kompetencia, vállalkozószellem és kulturális kifejezőkészség.

9

A képesség, szélesebb értelemben, egyre inkább általános jelentésű fogalommá válik, melyet sok tudományos diszciplina is használ, (a kontextustól függően) különböző
jelentésekkel. Ily módon a képesség gyakran készségekkel és az egyént jellemző tulajdonságokkal kapcsolódik össze (ASEM-Bailey, Intzidis et al. 2002), máskor viszont
sokkal funkcionálisabb nézőpontból határozzák meg, és ekkor a személyes és társadalmi dimenziókat egyaránt figyelembe veszik (OECD-DeSeCo). Az oktatásban és
tréningben a képesség foglalja magában a végső célt (ezt a helyet korábban annak tudása foglalta el, hogy hogyan érjünk el valamit), úgy, hogy az egyén képes legyen
kezelni a társadalmi-gazdasági krízist és a munka szférájának átalakulásait (Dietrich 1999, 22).
10

Az Európai Bizottság értelmezésében a kulcs-képességek „a tudás, a készségek és hozzáállások multifunkciós csomagját jelentik, melyre minden embernek szüksége van
személyes önmegvalósításához és fejlődéséhez, a beilleszkedéshez és az alkalmazhatósághoz” (E.C. 2003).
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oktatási rendszer oktatási programjaiban a tudással kapcsolatos kontextusokban alkalmazott kategorizálást követve, az Európai
Bizottság kulcs-képességei oly módon lettek osztályozva, amint azt a 10. lábjegyzetben feltüntettük.
Ebben a csoportosításban a szociális jártasságokat nem tüntetik fel külön kategóriaként. A Cedefop-kutatás által kidolgozott
kategorizálásban ennek ellenére a „tanulás megtanulása” elnevezésű jártasság fel van sorolva, és megfelel az Európai Bizottság
szövegében ugyanilyen néven említett kulcs-képességnek. Emellett az interperszonális és civil képességek11 definíciója megfelel
néhánynak a Cedefop szociális jártasságai közül. Vannak mindazonáltal olyan, a Cedefop-kutatásban szereplő szociális és interkulturális
jártasságok, melyek tartalma megoszlik néhány, az EU-s szövegben szereplő kulcs-képesség között, különösképpen az interperszonális
és civil képességek, a kulturális kifejezés és az idegen nyelven történő kommunikáció képessége között.
Az OECD megközelítése eléggé különbözőnek látszik, ott ugyanis a tudás, a jártasságok és a beállítottságok (attitűdök) azok, melyek az
egyént inkább alkalmazhatóvá teszik a munkavállalás szempontjából, és ezek képviselik a humán tőkét társadalmi szinten level (OECDDeSeCo: Keating 2001).
Az Élethosszig tartó tanulás kulcs-kompetenciáiról szóló Európai Referencia-tanulmányt 2007-ben jelentette meg az Európai Közösség
Hivatalos Publikációinak Hivatala. Ebben a dokumentumban a 8 kulcs-kompetencia az alábbi elnevezéssel szerepel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikáció az anyanyelven
Kommunikáció idegen nyelven
Matematikai kompetencia és alapkompetenciák a tudományban és technológiában
Digitális kompetencia (az információs társadalom kritikus használata)
A tanulás megtanulása – (középpontban a tanulás eredménye áll)
Szociális és civil kompetenciák
Kezdeményezőkészség és vállalkozószellem
Kulturális öntudat és kifejezőképesség

11

„Ez magában foglalja a viselkedésnek minden olyan formáját, melyet valakinek birtokolnia kell ahhoz, hogy hatékonyan részt vehessen a társadalmi életben. Az
interperszonális készségekre szükség van az egyének és/vagy csoportok közötti hatékony interakcióhoz, és ezeket alkalmazza az egyén közéleti és magánéleti
cselekvéseinek során.”
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2.3. Az írni-olvasni tudás felmérésének általános céljai
Valamennyi, az alapszintű felnőttoktatás területén érdekelt résztvevő írás-olvasási képességet felmérő teszteket vagy felmérést
végeztet, hogy információkat gyűjtsön az emberek speciális csoportjairól. A Modeval 1 projekt négy fő érdekelségi csoportot
azonosított, amint ez az alábbiakban látható, és mindegyik érdekelt csoport más kompetenciákkal rendelkezik.
Nemzetközi szervezetek
A nemzetközi szervezetek adatokat gyűjtenek abból a célból, hogy összehasonlító információkat szolgáltassanak az oktatási rendszerek
fejlődédéről különböző országokban. A tagállamok között összehasonlító értékeléseket végeznek el, és mindegyik tagállam szemtől
szemben megismerkedhet a saját, a többi tagállam helyzetével, valamint a globális állapotokkal. Az írás-olvasást érintő felmérések és
statisztikai számok segítik a tagállamokat abban, hogy felmérjék, értékeljék saját helyzetüket az írás-olvasás terén és megváltoztassák
vagy javítsák stratégiájukat a problémás területeken.
Nemzeti/régiós kormányzatok, helyi hatóságok, cégek, szakszervezetek
Ezen érdekelt intézmények közelebb állnak a megcélzott egyénekhez, mint az első csoport. Az ő felmérő tesztjeiknek az a fő célja, hogy
beazonosítsa azokat az egyéneket, akik távol állnak attól a jártassági szinttől (például írás-olvasás terén), amit elvárnak vagy
megkövetelnek egy adott társadalomban. Ennek a csoportnak a legtöbb tagja felelősséget visel a hivatalos tanmenet alkalmazásáért.
Ők időben elnyúló felméréseket végeznek, hogy felmérjék ezen tanmenetek hatékonyságát. Az ezen a szinten végzett tanulmányok
több információval szolgálnak az egyének jártassági szintéről és előremeneteléről, mint a nemzetközi felmérések.
Egyetemek, kutatók, szakmai tréninget szervező, oktató szervezetek
Ezen csoport tagjai kis populációkon végeznek tanulmányokat, egy adott területen. Az ő tanulmányaik általában nagyon precíz
megfigyeléseket szolgáltatnak, és ezen megfigyelésekre alapítva építik fel a kutatók hipotézisüket. Az ezen csoport által készített, az
írás-olvasásra vonatkozó felmérésekből kapott adatokat használják a program-menedzserek és koordinátorok hogy döntést hozzanak
az általuk kínált képzések típusáról.
Tanárok, trénerek, gyakorlatvezetők, tréningek résztvevői, tanulók
A tanárok felmérést használnak abból a célból, hogy értékeljék a diákok írás-olvasás tudásának szintjét, és ellenőrizzék saját pedagógiai
metodológiájukat. Ezeket a felmérési módszereket általában a képzést értékelő eljárásokban használják. Néhány gyakorlatvezető
összehasonlítja az ő felmérésének eredményeit a nemzeti és nemzetközi felmérésekével.
A Modeval 2 projekt számára a legutolsó csoportot választottuk a vizsgálat tárgyául.
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2.4. A felmérő-tesztek kialakításának kulcskérdései
Annak ellenére, hogy a tervezők a módszereket/eszközöket az interjúalanyaik szükségleteinek megfelelően alakítják ki, a kulcskérdések,
melyeket a kiértékelési tesztek megírásakor fel kell tenni, minden teszt esetében ugyanazok, mégpedig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit akarunk felmérni?
Mely technikai metodológia a legmegfelelőbb a meghatározott célok szempontjából?
Melyek a teszt céljai és alkalmazási módjai, területei?
Mi a teszt elméleti alapja?
Milyen indokláson alapul a tesztek elkészítése?
Igazolva van a teszt tartalmának a relevanciája a mérendő konstrukció szempontjából?
Mit lehet mondani a teszt megbízhatóságáról?
Jó minőségűek a teszt-anyagok?
A teszt ismertetője megfelel a célnak és hasznos?
Elengedhetetlen, hogy a teszteket a különböző emberek ugyanúgy értelmezzék.

2.5. Egyéb, a felméréssel kapcsolatos szempontok
Korrektség
A felmérő tesztek lehetőséget kell kínáljanak a résztvevők számára, hogy bemutassák írás-olvasási képességeiket, nem szabad, hogy
elvegyék a kedvüket az írás-olvasás használatát segítő programokon való részvételtől.
Motiváció és jelentkezés
A motiváció szorosan kapcsolódik a felmérő tesztek eredményéhez. Az írás-olvasás alkalmazásának problémáival küzdő felnőttek
általában megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy átmenjenek a teszten, megpróbálják elfedni hiányosságaikat, emiatt a felmérő
teszteknek különbözniük kell az iskolai tesztektől, és valóságos, mindennapi feladatoknak kell tűnniük.
A tesztek szóbeli lebonyolítása
Mivel a képzettség szempontjából hátrányos helyzetű felnőttek gyakran nem képesek arra, hogy elolvassák és megértsék az írott
teszteket, ahol csak lehet, szóban kell azokat lebonyolítani, és a résztvevők számára lehetővé kell tenni, hogy írásbeli helyett szóbeli
válaszokat adjanak. A tesztek megfogalmazását is ellenőrizni kell, hogy meggyőződjünk arról, hogy érthetőek.
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2.6. Összehasonlítás
A felmérés azzal a céllal készül, hogy eldöntse, vajon a tanuló színvonala eléri-e a szabványnak megfelelőt. Az osztályteremben nincs
igazán szükség az összehasonlításra. A tanárok mindazonáltal össze kívánhatják hasonlítani az ő tanítványaik szintjét a külső
referenciákkal/sztenderdekkel, vagy egy nagyobb populáció eredményeivel, amennyiben az osztályteremben használt tesztek hasonlóak,
mint a nagyobb populációkon használt felmérések.

2.7. Egy európai/nemzetközi kerettanulmány a felmérések kiértékelésére
A Modeval 1 projektben a partnerek megegyeztek abban, hogy egy európai/nemzetközi kerettanulmány a tesztek megtervezése céljából
lehetőséget teremtene a nemzeti és nemzetközi felmérések előnyeinek a kombinálására, és növelné mindketőnek a használhatóságát.
Egy ilyen kerettanulmánynak biztosítania kellene az alábbiakat:
•

Mindegyik felmérésnek egyaránt tartalmaznia kell részteszteket és holisztikus teszteket is, továbbá információt a mindennapi
életben meglévő kompetenciákról (akár kérdőív, akár közvetlen megfigyelés által).

•

A felmérési folyamatnak lehetővé kell tennie és ösztönöznie is kell arra az interjúalanyokat, hogy meglévő jártasságaiknak,
lépességeiknek a maximumát nyújtsák.

•

A tesztelési helyzetnek a lehető legközelebb kell állnia a valós élet viszonyaihoz.

22

3. FEJEZET: Egy, az írni-olvasni tudás hasznosításának felmérésére szolgáló módszer
Ebben a részben bemutatjuk, erre a módszerre vonatkozóan, a projekt kitűzött céljait és kiválasztott konstrukcióit, melyeket a Modeval
projekt (Modeval 1 és 2) partnerei által végzett bevezető szakaszt követően dolgoztunk ki, a PsyEF,12 illetékességi körében.
Ezt a módszert adaptálták a Modeval projekt (Modeval 1 és 2) európai partnerei, az egyes nyelvek helyesírásától és ábécéinek
sajátosságaitól függően és az egyes országok írásos kultúrájának megfalelően.

3.1. Mely közönségnek szól ez a módszer?
A szóbeliség esetében a kiválasztott szint (mint a megértés és szóbeli kifejezés minimális szintje) az Európai nyelvi kerettanulmány
szerinti B2 szint; a B2 szint azokra az emberekre vonatkozik, akik értik (a szóbeli közlést) és akiket megértenek a mindennapi élet
leggyakoribb tevékenységei, eseményei során.
Írásbeliség esetében a kiválasztott szint (mint a megértés és szóbeli kifejezés minimális szintje) az Európai nyelvi kerettanulmány
szerinti A (A1 and A2) szint. A személy ebben az esetben megérti az ismerős neveket, szavakat és nagyon egyszerű mondatokat, pl.
értesítéseken, plakátokon vagy katalógusokban, vagy képes elolvasni rövid, egyszerű szövegeket. Az illető képes megtalálni specifikus,
előrelátható információkat egyszerű, mindennapi anyagokban, mint pl. hirdetésekben, prospektusokban, menükben és
menetrendekben, továbbá megért rövid, egyszerű személyes leveleket. Az illető meg tud írni egy rövid, egyszerű levelezőlapot, pl. a
nyaralásból, be tudja írni személyes adatait egy kédőív rovataiba, pl. képes megadni a nevét, nemzetiségét és címét egy szállodai
bejelentőlapon. Az illető el tud olvasni feljegyzéseket és üzeneteket, ha ezek egyszerűek és rövidek, el tud olvasni egy nagyon egyszerű
személyes levelet, pl. egy köszönőlevelet.
Miért ezt a „szintet” választjuk az Európai nyelvi kerettanulmány alapján? A B2 szint orálisan elég jól megfelel annak, melyet azok
érnek el, akik legalább alsófokú oktatásban részesültek (vagy 5 év iskolázásban), ebben az esetben azokat, akiknek nehézséget okoz az
írott nyelv, funkcionális analfabétáknak nevezzük (ellentétben az analfabéta emberekkel, akik 5 évnél rövidebb ideig jártak iskolába).
Az Európai nyelvi kerettanulmány szerinti egyes szintek leírása (angol és francia nyelven) megtekinthető, ha erre a linkre kattintunk:
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Pass_2spr.pdf

3.2. Mit mér fel a Modeval 2 módszere?
Az írásban és olvasásban meglévő jártasságot, melyet értékelni szándékozunk, az alábbi diagram foglalja össze:

12

PsyEF: a “Santé, Individu, Société” (egészség, egyén, társadalom) laboratórium kutatóscoportja (igazgató: J.-M. Besse) (E.A. no4129) Site Université Lumière Lyon2.
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Az írás-olvasás terén felmérendő jártasságok táblázata13

Mindazonáltal az olvasást közvetlenül befolyásolja a beszélt nyelv előzetes megértése.

13

A táblázatban találhazó kifejezések magyar fordítása:

Comprehension: Megértés; Comprehension of the oral word: A beszélt szöveg megértése; Comprehension
of the written word: Az írott szöveg megértése; II. Processing of the written word: Az írott szöveg feldolgozása;
Written ourput: Írásbeli teljesítmény; Assembling (words + pseudo words): gyűjtés (szavaké és pszeudo-szavaké);
Addressing (words + pseudo words): elhelyezés (szavaké és pszeudo-szavaké); Reading: Olvasás.
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Ebből következik annak fontossága, hogy felmérjük a beszéd-értést is általános jelzőszámok segítségével, figyelembe véve azt is, hogy ez
a módszer főleg trénereknek, tanároknak szól, nem pedig értékelési szakembereknek.
Olyan döntést is hoztunk, hogy ezeket a felméréseket beleolvasztjuk egy átfogóbb felmérési interjúba, azzal a szándékkal, hogy olyan
beszélgetést kezdeményezzünk, ami lehetővé teszi bizalmi kapcsolat kiépítését a tanulóval. Ily módon mobilizálhatjuk a tanulót.
Másrészt, a felmérést támogató módszereket úgy választottuk ki, hogy megpróbáltuk azokat a dokumentumokat előnyben részesíteni,
melyek a mindennapi életre emlékeztetnek, és igyekeztünk elkerülni a túl „akadémikus” konnotációkat, mivel a felmérendő közösség
egy jó része az iskolában komoly problémákkal küzdött. (Ezzel kapcsolatban ld. Még: Besse, J.-M., Luis, M.-H., Bouchut, AL., Martinez, F.
(2010). The measurement of skills in literacy with persons in difficulty. Economics and Statistics, No. 424-425, 39-48.)

-

-

A tesztelés általános sémája
1. Bevezető interjú
SZÓBAN
2. Értés
3. Kifejezés
ÍRÁSBAN
4. Írásbeli teljesítmény
o 4.1. Egy szöveg létrehozása
o 4.2. Szavak és pszeudo-szavak létrehozása
o 4.3. Az írott teljesítményre vonatkozó metakognitív interjú
o 4.4. Az írásbeli gyakorlatra és a szociális környezetre
vonatkozó interjú
5. Írott szöveg olvasása és értése
o 5.1. szavak és pszeudo-szavak olvasása szociális kontextusú
írásokban
o 5.2. Egy szöveg megértése
o 5.3. Az olvasási gyakorlatra és a szociális környezetre
vonatkozó interjú
6. Záró interjú
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3.3. A tesztek kiválasztása
3.3.1 Szóbeli megértés (hallás utáni megértés)
A “szóbeli szöveg” kiválasztása
Olyan “szöveget” választottunk, melyben egy műsorvezető mutat be egy TV-műsort, ahogyan TV-riportokat bemuttanak.

Kitaláltunk egy olyan kommentárt, mely egy elképzelt régióra és eseményre vonatkozik.
A szöveg használ gyakori szavakat, közepesen gyakoriakat és ritkákat. A mondatszerkezet – a szöveg jellege miatt – viszonylag
egyszerű; ennek ellenére a hallgatónak következtetéseket kell levonnia, hogy mindent megértsen.
Megjegyzések a felhasználók számára
•
•

A hallás utáni tesztek esetén a kérdéseket SZÓBAN kell feltenni.
A nyelv megértését kell igazolni, nem pedig a memóriát vagy a társadalmi beilleszkedést (bár ez utóbbi, általánosságban, a
megértés része).

Így:
Egy nagyon (túlságosan is) hosszú és (túlságosan) részletes szöveg esetében a félreértés a nyelv félreértéséből vagy rossz memórától is
származhat, anélkül, hogy a kiértékelő különbséget tudna tenni ezek között, és az értelmezés hibás lehet.
Egy szociálisan nagyon markáns beszéddel kapcsolatban a a rossz válasz egyaránt származhat a nyelv félreértéséből és a szociális
adaptáció hiányából.
Hogy elkeüljük az ilyen csapdákat, a kommentárokat és kérdéseket kétszer kell meghallgatni, a témák pedig általános jellegűek kell
legyenek, ne részesítsék előnyben a válaszadók egy kis részét.
Az „orális szöveg” kiválasztása: a szöveg monológ vagy dialógus lehet. A kísérlet szükségleteinek megfelelően épül fel. Fel kell mérni
az embereket a következő szempontokból:
•

Mennyire képesek arra, hogy válaszoljanak explicit kérdésekre, azaz olyan kérdésekre, melyekre a válasz explicit módon benn
van az állításban.
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•
•

Mennyire képesek arra, hogy válaszoljanak implicit kérdésekre, azaz olyanokra, melyek megválaszolásához a hallgatónak
következtetést kell levonni.
Mennyire képesek arra, hogy válaszoljanak lexikális kérdésekre, azaz olyanokra, melyek esetében szavak vagy kifejezések
tudását kell igazolni..

Példa: Egy híradás a rádióban ezt mondja:
„Ma, 7 órakor egy fiatal férfi beleugrott a Rhone foyló jeges vizébe, és partra húzott egy járókelőt, aki véletlenül becsúszott a folyóba.
A fiúnak nem lett semmi baja, de a baleset áldozata sajnálatos módon meghalt.”
Explicit kérdés:
- Mikor történt a dolog?
Implicit kérdés:
- Hogyan halt meg a baleset áldozata? : megölték?  Megégett?  Megfulladt?
Lexikális kérdés:
- Mit jelent „sajnálatos módon”?
Hogy biztosak lehessünk abban, hogy a tesztelt személy nem véletlenszerűen válaszol, szükséges, hogy indoklást kérjünk a válaszra
alapítva, mint pl.: „OK, hogy jött rá a helyes válaszra?”
Útbaigazítások: A kérdéseket szóban kell feltenni, és meg kell ismételni (ugyan azt), ha szükséges.
A feladatok száma: A tesztenkénti feladatok számáról ezt mondhatjuk: 10 kérdés elegendőnek tűnik szóban (négy explicit kérdés, 4
implicit kérdés és 2 lexikális kérdés).

3.3.2 Szóbeli kifejezés (beszéd)
Ennek célja az, hogy ellenőrizzük, hogy képesek-e a vizsgált személyek helyesen kifejezni magukat az adott nyelven, és egyszerű, de
helyes állításokat megfogalmazni.
Ezen teszt céljai a következők:
•

A lexikális pontosság felmérése: A meginterjúvolt személynek 20 szót kell megadnia, a kérdéseknek pedig arra kell irányulniuk,
hogy tizet használjon ezen szavak közül.
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•
•

A szintaxis szintjének a felmérése: szintaktikai szempontból helyes vagy helytelen mondatok / (a beszéd szintaxisának
figyelembe nem vétele mellett).
A kiejtés felmérése: a helytelenül kiejtett szavak nagy száma akadályozhatja a (szóbeli vagy írásbeli) kommunikációt. Kérjük,
adja meg ezt a kritikus számot az illető nyelvre vonatkozóan.

A szóbeli kommunikáció támogatása a teszt használójának döntésére van bízva: használhat videót, képet, fényképet. Mi, a francia
változat készítésekor a szabadság, vakáció témáját választottuk, tengerparti képekkel ösztönözvén olyan kijelentések
megfogalmazását, melyekben gyakori és közepesen gyakori szavak szerepelnek. Az első fotó egy napos strandot mutat nyáron,
tengert, és fürdőruhás, napozó vagy napernyő alá húzódó, fürdőző, sétálgató emberekkel. A második kép egy inkább elhagyatott
strandot mutat, csak egy ember sétál rajta, kabátban, tehát tél van és hideg.
A szavak megválasztása
Azt várjuk, hogy a válaszadók kimondanak legalább 10 szót az alábbi listában szereplő 20-ból:
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A szavak listája (Az utasításokat szóban adjuk meg)
•

barnul (ragozva vagy anélkül)

•

forró

•

elhagyatott

•

víz

•

nyár

•

hideg

•

emberek

•

tél

•

fürdőruha vagy: csak fürdőruha

•

kabát vagy pulóver vagy meleg öltözék

•

tenger vagy óceán

•

világ

•

ernyő

•

senki

•

tengerpart/strand

•

homok

•

évszak

•

fürdik, úszik (ragozva vagy anélkül)

•

sétál (ragozva vagy anélkül)

•

egyedül
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3.3.3 Írásbeli közlés (írás)
Két tesztet használunk a válaszadók irásbeli készségeinek az ellenőrzésére. A vizsgálatoknak semmiképpen sem szabad az iskolai diktálásra
emlékeztetniük, és kontextusban kell őket elhelyezni. A kognitív pszicholingvisztika kategóriáinak megfelelően megfigyeljük az illető által
használt modalitásokat, írásbeli közlés esetén, modell nélkül. Az elemzés a teljesítményre koncentrál (a helyesírás hatékonyságára), emellett
azonban a használt módszereket és a hibák jellegét is figyelembe veszi.
Az illetőknek egy üzenetet és szavak egy listáját kell megírniuk.

Egy írott szöveg elkészítése lehetővé teszi annak tanulmányozását, hogy hogyan rendezi el a beszélő / író a gondolatait az alábbiak szerint:
•
•
•

kontextus (üzenetet küldeni egy barát részére [férfi intrejúalany esetén férfinek, nő esetén nőnek]);
célok (utasításokat hagyni egy hosszabb távollét esetére);
A válaszadónak az irásban való jártassága.

A szavak írása diktálás alapján történik; a feladat bevezetésekor elmondják, hogy nem akadémiai feladatról van szó, hanem egy megírandó
listáról, mégpedig egy felnőtt számára érthető, értelmes összefüggésben: olyan dolgok listájáról van szó, melyeket nem szabad elfelejteni, ha
nyaralni megyünk. Hogy összehasonlítható körülmények között tanulmányozhassuk a kompetenciát és pontos méréseket végezhessünk, a
leírandó dolgokat mi találtuk ki (4 pszeudo-szót) vagy gyakoriságuk alapján választottuk ki őket 14 (4 gyakori szó szemben 4 ritka szóval).

14 Leech, Geoffrey and Rayson,P and Wilsons,A (2001) Word frequencies in writtent and spoken English : based on the British National Corpus. Longman, London. ISBN
0582320070 (Az angol szavak gyakoriságát ezen szótár segítségével határozták meg.)
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A célok a következőek:
•
•

Egy rövid szöveg megírásának a felmérése;
Elkülönített szavak és pszeudo-szavak leírásának a felmérése.

Ezen két szöveg kontextusának kiválasztása a tesztet végeztető feladata.
Az utasításokat szóban adjuk meg, és néhányszor megismételjük, ha az interjú alanya úgy kívánja. A válaszadónak világosan meg kell érteni,
bármennyi időre is van szüksége az íráshoz, megkapja. A felhasznált időt felírják a javító-lapra, de nem értékelik. Nem gyorsasági tesztről
van szó, azonban a sebesség egy objektív adat, érdemes feljegyezni.

A feladatok számával kapcsolatos ajánlás:
• A szöveg esetében: 3 szint van: mikro-strukturális szint, makro-strukturális szint, ortográfiai szint (a helyesírási teljesítmény az egyén
esetében különbözhet, attól függően, hogy van-e az illetőnek szerepe a szöveg kitalálásában, mint egy üzenet esetében, vagy nincs,
mint diktálás esetén.
• A szavak ewsetében: 12 szó (4 pszeudo-szó, 4 gyakori szó, 4 ritka, illetve szabálytalan írású szó).
A választott szavak és pszeudo-szavak
pszeudo-szavak

gyakori szavak

ritka szavak

3 jelenség
4 jelenség
5 jelenség
7 jelenség
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Metakognitív visszatükrözés
Két írásbeli teljesítmény után, mint pl. az olvasási tesztek, a felmérést végző személy egy metakognitív beszélgetéssel zárja le az eseményt,
hogy ellenőrizze, hogyan jellemzik és analizálják az emberek saját írásbeli képességeiket (helyesírás és szerkesztés szempontjából).

Az írás szociális gyakorlatai
Az is fontos, hogy megvizsgálják azt a kontextust, amelyben az illető használja az írást, és az is, hogy milyen célra használja.

3.3.4 Olvasás használata (olvasás)
Az olvasás felmérése szintén két tesztből áll:
•

Szavak és pszeudo-szavak azonosítása szociális értelmű írásban.

•

Egy rövid teszt elolvasása és megértése: az olvasandó szöveg egy, valamilyen hírt tartalmazó újságcikk.

A teszteknek semmiképpen sem szabad a szavak és szövegek iskolai olvasására emlékeztetniük, és kontextusban kell állniuk.
A célok a következők:
• Írott szöveg megértésének felmérése;
• Az olvasásnak-dekódolásnak a felmérése, valamint a hangzó és írott szöveg összekapcsolása lexikai szinten.
Segítség: Az olvasott szöveg megértésének vizsgálatakor a tesztelést végző személy választhat az alábbi lehetőségek közül:
• A szöveg mellett ne legyenek a válaszra utaló képek.
• Ne legyen olyan elem a szövegben, mely iskolai gyakorlatra emlékeztet.
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•

A szövegnek ösztönöznie kell az olvasás-értési teszt esetében használtakhoz hasonló kérdésekre (explicit, implicit és lexikális
jellegűekre).

Az útmutatásnak (megválaszolandó kérdéseknek) szóban kell elhangzania.

Feladatok: Az olvasás megértésének ellenőrzésére szolgáló kérdéseket ugyanazon modell alapján választják ki, mint a szóbeli megértés
ellenőrzésére vonatkozókat. A válaszokat egy második kérdés követi: “Igen, hogyan jött rá a válaszra?”
Metakognitív visszatükrözés:
Az olvasási tesztet követően a felmérést végző személy egy metakognitív interjúval folytatja a munkát, hogy ellenőrizze, hogyan látják és
értékelik az emberek saját olvasási készségüket.
Szociális gyakorlatok az olvasás terén
Az is fontos, hogy megvizsgáljuk azt a kontextust, melyben az illető személy használja az olvasást, továbbá, hogy milyen célra.

Figyelem: A tanulónak nem kell elolvasnia az utasításokat vagy válaszokat írnia (kivéve az írásbeli teljesítményt értékelő teszt esetében). A
kiértékelést végző személy feljegyzi vagy kipipálja az illető válaszait, a kérdéseket pedig mind szóban teszi fel, ugyancsak ő.

3.3.5 Interjúk

A bevezető interjú célja az, hogy megnyugtassa a vizsgált személyt. Ezt az interjút arra használjuk fel, hogy egy első benyomást kapjunk az
illetőnek az írásbeliséggel fennálló kapcsolatáról, ismereteiről, amennyire ezt munkahelyi és társadalmi környezete meghatározza. Ez az idő
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arra is szolgál, hogy megértsük az oktatási és munkahelyi hátterét annak az illetőnek, aki lassanként kapcsolatba kerül az írással. Ez alkalom
számára arra, hogy beszéljen magáról, élettörténetéről, tapasztalatairól, és arról, hogy mi fontos az ő számára. Lehetővé teszi a felmérést
végző számára, hogy meghatározza, mire szolgálhat egy tanfolyam – hogyan nyújthat támogatást, hogyan segítheti az integrációt, tréninget,
kvalifikációt.
Az interjú abban is segít, hogy felépíthessünk egy kapcsolati keretrendszert a felmérési helyzetekre: a munka a kölcsönös bizalmi kapcsolat
létrehozásával kezdődik, és ezután lépünk át a jártasságok megfigyelésének szakaszába.
A kiértékelést végző személy arra bátorítja a teszt alanyát, hogy kifejezze magát, beszéljen, mutassa meg tapasztalatait. A kérdező igyekszik
jobban megismerni a másik személyt, miközben az bemutatkozik, és elmeséli saját történetét.
Eközben azonban vigyázni kell: a felmérést végző nem lehet tolakodó, tiszteletben kell tartania azt, ha a másik ember hallgatni akar. Olyan
értelemben is óvatosnak kell lennie, hogy ne keltsen olyan önbizalmat az illetőben, ami egyéb szaktudást, jártasságot vagy más kereteket
igényel. Végül pedig az interjú nem tarthat túl sokáig, a cél mindössze annyi, hogy párbeszéd kezdeményeződjék a vizsgálandó személlyel, és
segítsünk neki abban, hogy kellemesen érezze magát.

A záró interjú célja az, hogy egy első pozitív és dinamikus összefoglalást adjon a célszemély képességeiről, arról hogy mit szeretne tanulni és
milyen módon tervezi a jövőjét.

3.3.6 Egyéb begyűjtendő információk
Szükség van a következő információk begyűjtésére: kor, nem, születési hely, lakhely, iskolai és szakmai képesítések, bizonyítványok, az
oktatás hossza, jelenlegi foglalkozás. Ezeket vagy a bevezető interjú során lehet összeszedni (miközben el kell kerülni a rendőrségi kikérdezés
stílusát), vagy akkor, mikor az illető személy regisztrálja magát az oktatóközpontban.
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4. FEJEZET: Írás-olvasás a társadalmi részvétel érdekében
Az írni-olvasni tudás definíciója folyamatosan szélesedett. Régebben kizárólag az ábécé használatának, valamint az írásnak és olvasásnak a
képességét értették rajta, manapság azonban az írni-olvasni tudás egyre inkább kapcsolódik a társadalom életében való hatékony részvétel
képességéhez. Megfigyelhetjük, hogy az írni-olvasni tudás egyes aspektusai egyre inkább kapcsolódnak a szociális képességekhez (mint a
CEDEFOP esetében) vagy pedig a szociális képességeknek egy részét beleértik az írni-olvasni tudás definíciójába, amint az OECD, az UNESCO és
az Európai Bizottság esetében láthatjuk.

4.1. Szociális képességek és az írni-olvasni tudás
4.1.1 Cedefop

A szociális képességek, mint „új alap-képességek” a Lisszaboni Tanács (2000)15 után napirendre kerütek Európában. A már meglévő
alap-képességek frissítését és újak megszerzését – köztük a szociális képességekét – úgy tekintik, mint az Európai LLL stratégiák által
kitűzött 4 alap-cél eléréséhez való hozzájárulást. Ennek ellenére az Európai Bizottság kommunikatív dokumentumai nem definiálják
kategorikus módon a szociális képességek kontextusát.
Az EU-ban az első kísérletek a szociális képességek meghatározására az LLL stratégiák elfogadására és azoknak a Cedefop16 által (2000 –
2002 között) irányított használatára vonatkozó kutatásokból eredeztethetők. Ez a kutatás nemcsak egyszerűen különbséget tett
alapkészségek és új alapkészségek között, de egy sokkal analitikusabb különbségtételt használt a hagyományos készségek (írás és
olvasás, valamint számolás), a szociális készségek és az instrumentális készségek között. Az elsődlegesen a szociális kategóriába sorolt
készségek az alábbiak:
•

önkifejezés

15

„Az élethosszig tartó tanulás európai térségének megvalósítását” (2001:21) tárgyaló szöveg szerint az alapkészségek magukban foglalják az írást, olvasást és a
matematikai képességeket, együtt a tanulás megtanulásának képességével, valamint azon új készségeket, melyeket Lisszabonban mutattak be – technológiai, információs
készségek, idegen nyelvek, vállalkozói készségek és szociális készségek.
16

A Cedefop az EU-nak az oktatási tréningek fejlesztésére kijelölt központja.
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•
•
•
•
•
•
•

a körülmények felmérése – probléma-megoldás
kezdeményezés
szervezőképesség
emberi erőforrások kezelése
megtanulni, hogyan tanuljunk
jó kapcsolat kialakítása különböző etnikai vagy kulturális gyökerű emberekkel
együttműködés másokkal

Az utolsó két készséget (jó kapcsolat kialakítása különböző etnikai vagy kulturális gyökerű emberekkel és együttműködés másokkal)
később vették be az interkulturális készségek/jártasságok közé, együtt az idegen nyelvek használatával, és a tudományos és
technikai módszerek/eszközök használatának bevétele után (Chisholm, Larson & Mossoux, 2004). Az olyan szociális készségek, mint
pl. az önkifejezés, jó kapcsolat kialakítása különböző etnikai vagy kulturális gyökerű emberekkel és együttműködés másokkal, az
anyanyelvi és idegen nyevű kommunikációnak is céljait képezik, szóban vagy írott formában. Ezek tehát így az írni-olvasni tudásnak
olyan szociális dimenzióját alkotják, ami akkor nyert fontosságot az európai politikában, mikor annak fókusza eltolódott a
készségektől/jártasságoktól a kulcs-kompetenciák felé, amint azt a 2. fejezetben már megtárgyaltuk.

4.1.2. Az OECD – PIAAC és az UNESCO

Az OECD-nek a „Programme for the International Assessment of Adult Competencies” (PIAAC, azaz: „a felnőttkori kompetenciák
felmérésére szolgáló program”) nevű programjában az írni-olvasni tudást úgy definiálják, mint „az egyének arra irányuló érdeklődését,
attitűdjét és képességét, hogy megfelelően használják a szocio-kulturális eszközöket, beleértve a digitális technológiát és a
kommunikációs eszközöket, és ezáltal hozzájussanak az információhoz, kezeljék, integrálják és értékeljék azt, új tudást hozzanak létre,
valamint kommunikáljanak másokkal, a társadalomban való hatékony részvétel érdekében.” (OECD, PIAAC, 2005:25). Az UNESCO is
kiterjeszti az írni-olvasni tudás hagyományos jelentését, és úgy definiálja azt, mint „azt a képességet, hogy azonosítsunk, megértsünk,
integráljunk, létrehozzunk, kommunikáljunk és számoljunk, nyomtatott és írott anyagokat használjunk különféle kontextusokban. Az
írni-olvasni tudás magában foglal egy olyan tanulási kontinuumot, mely lehetővé teszi az egyének számára, hogy elérjék céljaikat,
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fejlesszék ismereteiket és lehetőségeiket, továbbá teljes értékű résztvevői legyenek közösségüknek és a társadalomnak, tágabb
értelemben.” (UNESCO 2003 in UNESCO 2004:13) A fenti definíció célja az, hogy így az magába foglalja az írni-olvasni tudás különféle
dimenzióit.
Az írni-olvasni tudás tehát, amennyiben a társadalom életében való teljes és hatékony részvétel szempontjából tekintjük, egy sor
különböző képességet, jártasságot is jelent, melyeknek köszönhetően az emberek képesek az alábbiakra:
•
•
•
•
•
•
•

szóban és írott formában kommunikálni, különböző kommunikációs körülmények között;
kommunikációjukat ápolni és a körülmények által szabott követelményekhez igazítani;
differenciálni a különböző szövegtípusok között, felismerni és használni azokat;
információt gyűjteni és fejleszteni;
érveket megfogalmazni és kifejezni – szóban vagy írásos formában – megyőző módon és megfelelően adaptálva a
kommunikációs környezethez;
kritikus és konstruktív párbeszédet kezdeményezni;
a nyelvi rendszert pozitív és társadalmilag felelős módon használni (ld. még: Ch. 2 ΕC, 2007: 6).

Az írni-olvasni tudás, a (szóbeli vagy írásbeli) kommunikáció képessége a nyelv segítségével egy sor szélesebb értelemben vett szociokognitív képességgel is kapcsolatban van, ahogyan ezt az alábbiakban Α. Schleicher (2008: 634) nyomán felsoroljuk:
•
•
•
•
•
•

Hozzáférés: az információ begyűjtésének és visszakeresésének ismerete.
Kezelés: az információnak a meglévő osztályozási rendszerekben való elrendezése.
Integrálás: az információ értelmezése, összegzése, összehasonlítása és ellentétbe állítása a hasonló vagy eltérő formában
történő megjelenítés által.
Értékelés: az információ minőségére, relevanciájára, haszontalanságára vagy hatékonyságára vonatkozó értékítéletekre történő
reflektálás.
Konstrukció, szerkesztés: új információ és ismeret létrhozása az információ adaptálása, alkalmazása, kigondolása, megjelenítése
vagy szerkesztése által.
Kommunikáció: az információ és tudás átadása különböző egyének és/vagy csoportok számára.
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4.1.3 Az írás-olvasással kapcsolatos észrevételek
Az írás-olvasás képességét manapság nem tekinthetjük pusztán egy sor, a helyesírásra és olvasásra vonatkozó szabály ismeretének, sem
pedig helyes, készen kapott válaszok listájának. Az új társadalmi közeg nem annyira egy meghatározott tudást részesít előnyben, sokkal
inkább arra törekszik, hogy a személy alakítható legyen, nyitott a változásokra, sokszínűségre, továbbá a probléma-megoldás új útjaira.
Az írás-olvasás képességének új megközelítése a régi alapokat a különböző közegekben történő hatékony kommunikáció képességével
egészíti ki.
Egy modern társadalomban új készségekre van szükség a tanulás és interakció területén, hogy segíteni lehessen a polgárokat abban,
hogy hogyan kezeljék az új szükségleteket és szokásokat. A polgároknak nem csupán készségeket kell elsajátítaniuk, hanem azt, amit
„kompetencia-készletnek” hívunk, ami lehetővé teszi számára, hogy flexibilis legyen, alkalmazkodjék a különböző közegekhez,
továbbáhatékonyan kezelje a változásokat, a sokszínűséget és a komplexitást.
Az írás-olvasás képessége nemcsak az írási és olvasási technikák elsajátítását jelenti. Tartalma ennél szélesebb, annyira, hogy lefedje
azokat a készségeket, melyekre a polgároknak tevékenységük során szükségük lehet a mai társadalmi-gazdasági környezetben. Ebben a
kontextusban a szövegeket nemcsak írott formában készítik el, hanem azok magukban foglalják a kommunikáció több fajtáját, úgymint
szöveget, képet, hangot stb.

4.2. A MODEVAL 2 PROGRAM
4.2.1. MODEVAL 2 ÉS A NEMZETEK FELETTI KOMPETENCIÁK KERETSZERKEZETEI
A MODEVAL 2 eszközök, amelyeket a MODEVAL 1 szakaszban teszteltünk, összefüggnek a fenti tárgykörrel. Az (I) Tábla az eszköz
általános leírását mutatja be (részletesebb ismertető a Kézikönyv 3. Fejezetében található) és azoknak a szervezeteknek a fő
osztályozására tér ki, amelyek a nyelvi és kommunikációs kompetenciákkal foglalkoznak az Európa Tanács kívánalmai szerint.
Különösen, az (1) Tábla utolsó oszlopa mutatja, hogy az oktatónak tanulmányoznia kell a Közös európai nyelvi referenciakerettanulmány megfelelő oldalait, minden felsorolt kompetencia-kategóriára nézve,
Fontos megjegyezni, hogy a Kommunikatív nyelvi kompetenciákat társították a két másik szervezet és intézmény, az OECD (Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) és az Európai Bizottság irányvonalával. Ennek oka, az, hogy a Közös európai nyelvi referenciakeretszerkezetben ez a kompetencia az Általános kompteneciák és a Kommunikatív nyelvi kompetenciák közötti számos lehetőség
gyújtópontjában áll. Itt a széles értelemben vett írni-olvasni tudásra helyezett hangsúly hozzájárul a végső osztályozáshoz, az Európa
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Tanács javaslata szerint. Az Általános kompetenciák, a felosztás szerint a Deklaratív tudás, a Jártasságok és know-how, a Tanulás
képessége, összefüggnek mind az Európai Bizottság által meghatározott Kulcskompetenciákkal, mind pedig az OECD/DeSeCo három
nagy kompetencia-kategóriájával.
A Kommunikatív nyelvi kompetenciák, ahogy az Európa Tanács hivatalos dokumentuma kifejti, úgy azonosíthatók, mint „kommunikatív
szándékok, amikor az alkalmazók/tanulók általános képességeiket kamatoztatják a fent részletezettek szerint (ez az Általános
kompetenciát jelenti) egy még kifejezettebben nyelvi kapcsolódású kommunikatív kompetenciával együtt. A Kommunikatív
kompetencia szűkebb értelemben véve a következő összetevőkből áll: nyelvi kompetenciák, szociolingvisztikai kompetenciák és
gyakorlati kompteneciák.” (Európa Tanács, 2000:108).
A Modeval 2 azonos szempontból próbál rávilágítani az írni-olvasni tudás használatának alapkészségei jelentőségére a tanulók
személyes, szociális és gazdasági életében, hogy elérjék az Európa Tanács által meghatározott Általános kompetenciák célkitűzéseit.
Egyúttal a Modeval 2 program biztosra veszi a 8 Kulcskompetencia Keretszerkezetben foglaltak elérését az Európai Bizottság
támogatásával és az Élethosszig tartó tanulás lisszaboni stratégiájának megfelelően.
Az alábbi tábla azt a keretszerkezetet mutatja be, amely az írni-olvasni tudás használatának alapkompetenciáival foglalkozik a
MODEVAL (I) szerint, az OECD az EURÓPAI BIZOTTSÁG kulcskompetenciával összefüggésben, de az Európa Tanács Nyelvi
kompetenciái vonatkozásában is.
.
MODEVAL
ESZKÖZÖK AZ ALAPKÉSZSÉGEK
FELMÉRÉSÉRE

OECD-DeSeCO:: KULCSKOMPETENCIÁK [OECDKC]

EURÓPAI BIZOTTSÁG:

EURÓPA TANÁCS: KÖZÖS EURÓPAI NYELVI
REFERENCIA-KERETSZERKEZET

KULCSKOMPETENCIÁK

{Európai nyelvi keretszerkezet [CoE-ELF]}

AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ
TANULÁSÉRT

[lásd 3. t.]

{EC-KCLLL}

Kommunikáció anyanyelven
I. AZ IRÁSTUDATLANSÁG FELMÉRÉSE

I. Önálló cselekvés [OECD-KC1]

Kommunikatív nyelvi kompetenciák

[CM}
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- beszédértés
- írott szöveg értése
- írásbeli teljesítmény
- összeállítás

Akció szélesebb körben, a rendszer szerkezetének
megértése, aszerint, mikor melyik rész működik.
Egy életre szóló és személyes akciótervek
felállítása és formálása. Jogvédelem,
érdekekérvényesítés, korlátok, igények.

-beszéd elmondása
-összefüggő szöveg létrehozásának
képessége
- olvasás
- azonosítás
- megértés

II. Eszközk interaktív használata [OECD-KC2]
(i) Nyelv, szimbólumok és szöveg használata:
hogy megértessék magukat az egyének,
értelmezzék a világot, és hatékonyan
kommunikáljanak és hassanak egymásra a
környezetükkel
•

II KÉPESSÉGEK.

(ii) Technológia használata: egyének
Szavak és pszeudo-szavak
kommunikációja technológiai eszközök változatos
azonosításának képessége a szövegben használatával
Szövegértés képessége
III. Interakció
Szavak és pszeudo-szavak létrehozása
Összefüggő szöveg létrehozásának
képessége
III. KOMPETENCIÁK

Kommunikáció idegen nyelven
{CF}

Lingvisztikai kompetenciák.: a nyelv, mint hivatalos
Matematikai kompetencia és rendszer
alapkompetenciák a tudomány
[lásd Európa Tanács, 2000:108-118]
és technológia területén
Lexikális kompetencia {ELF/LC-LC}
{M-S-T}
Nyelvtani kompetencia {ELF/LC – GC}
Digiális kompetencia {DC}

Jelentéstani kompetencia {ELF/LC – SC}

Tanulni a tanulást {Ll}

Fonológiai kompetencia {ELF/LC –PhC}
Helyesírási kompetencia {ELF/LC – Or/gr C}
Helyes kiejtési kompetencia {ELF/LC – Or/ep C}

Szociális és civil kompetenciák
{SCC}
Kezdeményező és vállalkozói
érzék

.
Szociolingvisztikai kompetencia: a nyelvhasználat szociális
dimenziói

{E}

[lásd Európa Tanács, 2000:118 – 122]

Vegye csoportok [OECD-KC3]: képesség másokkal
való kapcsolatteremtésre, képesség csoportos
Kulturális tudatosság és
együttműködésre és munkára, képesség
kifejezőkészség
kríziskezelésre és válságok megoldására
{CAE}

Társadalmi kapcsolatok lingvisztikai útjelzői
{ELF/SLC – MSR}
Udvariassági konvenciók {ELF/SLC– PC}
Népi bölcsesség kifjeződése {ELF/SLC – EFW}
Hangterjedelembeli különbségek {ELF/SLC – RegD}

írásos és szóbeli szövegek létrehozása

Nyelvjárás és akcentus {ELF/SLC – DA}

részvétel különböző hétköznapi,
kommunikatív
helyzetekben/tranzakciók

Gyakorlati kompetencia: „az elvek, melyek mentén
üzenetek , közlések fogalmazódnak meg, épülnek fel és
rendeződnek , kommunikatív funkciót szoktak betölteni,
interaktív és cselekvési rend szerint követve egymást.”

Közszolgáltatások, álláskeresés,
jogigény érvényesítése stb.

[lásd Európa Tanács, 2000:123-130}
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Szónoki kompetencia {ELF/PC –DC}
Pld. témaközpontúság, adott/új témaválasztás,
hatásosság, felépítettség és vitavezetés: tematikai
szervezettség, koherencia és következetesség, logikai
rendezettség, stílus és hangterjedelem, retorikai
hatásosság, szöveg/összeállítás (szövegszerkesztési
konvenciók ismerete a közösségben) stb.

tényezők felismerése, amelyek
befolyásolják a szóbeli és írásos
szövegek létrehozását, konkrét
kommunikációs körüélmények között
szóbeli és nyomtatott anyagokban,
vizuálisan megjelenített szövegek
megértése és hatékony kombinálása

Funkcionális kompetencia {ELF/PC – FC}
Mikrofunkciók: rövid kijelentések használatának
kategóriái, mint forulatok egy interakcióban –
Makrofunkciók: beszélt és írott szöveg funkcionális
használatának kategóriái, a szóbeli és írott szövegtípusok
létrehozására, pld. leírás, érvelés, vita, narráció stb.

információk és tudás összekapcsolása
az elektronikusan megjelenő szövegek
alapján

(1) tábla

4.2.2. MODEVAL 2 A kiértékelési módszerek összekapcsolása az Európai Bizottág kulcs-kompetenciáival valamint az
Európa Tanács nyelvekre vonatkozó útmutatásaival az alapvető kompetenciák érdekében az írás-olvasás területén
A Modeval 2 Kézikönyv segítségével az oktatókat arra lehet képezni, hogy felmérjék a tanulók kompetenciáit a következő területeken:
•
•

írott és szóbeli szövegek létrehozása
részvétel a mindennapi élet különböző kommunikatív helyzeteiben (tranzakciók a közszolgáltatókkal, álláskeresés, fellépés
jogigényekkel stb.)

•

tényezők felismerése, melyek befolyásolják a jelentést szóbeli és írott szöveg létrehozásakor, konkrét kommunikációs
helyzetekben
szóbeli és nyomtatott anyagokban vizuálisan megjelenített szövegek megértése és hatékony kombinálása
információ és tudás összekapcsolása elektronikus szövegek esetén

•
•
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Az alábbi (2) táblában az (1) tábla kódjai megegyeznek a MODEVAL 1 Projekt eszközeivel, melyeket a 3. Fejezet mutatott be
MODEVAL
A MODEVAL 1 eszközök általános leírása
{Részletes leírás a 3. Fejezetben}

[OECD- ECKC]
KCLLL

[CoEELF]

BESOROLÁSI
REFERENCIASZINT
[CoE/ELF]

1. KEZDŐ INTERJÚ
A kezdő interjú tervezete azt a célt szolgálja, hogy megvizsgálják, milyen szinten áll áll a
tanuló írás és olvasás terén, de kétnyelvű és/vagy idegen nyelven beszélő tanulók esetében is
felmérhető vele a hivatalos nyelv használatának szintje a mindennapi életben és a
munkahelyen.
A kezdő interjú témái:
1.1. Demográfiai információ: nem, kor, etnikum, születési hely, lakóhely
1.2. Oktatási profil: Elért tanulmányi szint és részvétel oktatási rendszerekben (Europass
referencia)
1.3. A tanuló kommunikatív profilja a kezdő inetrjú során
1.3.1. Az anyanyelv és(/vagy) az ország hivatalos nyelv(ei) használatának feltárása
1.3.2. Családi- és magánélet: nyelvhasználat szóbeli és írásbeli kommunikáció során a
családdal
OECDHangsúlyt kap: milyen fajta irodalmat és szövegeket olvas, ír az interjúalany nagyobb
KC1
gyakorisággal a magánéletben (úm. újságok, folyóiratok, sms, e-mail üzenetek stb.)
&

CM

CM
&
CF (
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1.3.3. Szakmai élet
- A szóbeli kommunikáció nyelve(i) szakmai környezetben:
- Az írásbeli kommunikáció nyelve(i) szakmai környezetben:
- Milyen szövegeket olvas az interjúalany gyakrabban a szakmai életében (úm. jelentkezési
lapok, sms, e-mail, jegyzékek stb.)? Megtárgyalandó az is, milyen nehézségekkel küzdenek a
tanulók szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során a munkahelyen.
1.3.4. Társadalmi élet
- Kommunikatív nyelvhasználat abban a homogén nyelvi környezetben, melynek az
interjúalanyok résztvevői
- Kommunikatív nyelvhasználat homogén nyelvi környezetben
- Nyelvhasználat hivatalos társadalmi eseményeken
- Nyelvhasználat interakcióban, szociális kapcsolatok során
2. BESZÉLT NYELV
(lásd még: MODEVAL 1 ESZKÖZÖK ÉS 3. FEJEZET)
2.1. BESZÉDÉRTÉS
- Társadalmi témájú, szóban elmondott szöveg, az azt követő közvetlen és közvetett
kérdésekkel,
a következő szempontokra összpontosítva: téma, új/adott információ, ok/hatás, szavak
jelentése vagy – szociális és kulturális oreintációjú – szóbeli kifejezések, szókincs, mondattan,
kiejtés
- A szóbeli közlés megértése
- Metakognitív gyakorlati kérdések az oktató által (kétszer) felolvasott szöveg megértésének
akadályai és/vagy félreértése vonatkozásában

OECDKC2

OECDKC1
OECDKC2
OECDKC3

CM
és/vagy
CF
DC
SCC
E
---CM
és/vagy
CF
DC
SCC
CAE
[2.1.]

[2.1.]

PC - DC
LC – LC
LC-SC

B1B2

[2.2.]
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[2.2.]

LC-LC
B2
LC – PhC
LC-GC
LC-SC
SLCMSR
SLC –
DA
[3.1]
B2

2.2. ÉRTELMES SZÓBELI KÖZLÉSEK ÉS SZÖVEGEK LÉTREHOZÁSA TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SORÁN, KIFEJEZETTEN KOMMUNIKATÍV CÉLLAL
- Szóbeli üzenet/közlés létrehozásának képessége
- Szókészlet
- Mondattan
- Szavak fonémái
- Kiejtés

3. ÍROTT NYELV
3.1. Az írott nyelv létrehozása
Az alábbiak felmérése:
külön szavak és pszeudo-szavak írása,
rövid szöveg írása kifejezetten kommunikatív célból,
a kapcsolat ismerete, mely a szövegösszefüggés és az írott szöveg létrehozása között fennáll,
írott üzenet és írott szöveg konzisztenciája.
Mondattan
Helyesírás

[3.1.]
LC – LC
LC
Or/grC
LC – PhC
LC-SC
[3.2.]
LC-GC
B2
SLC –
MSR
SLC –
RegD
PC – DC
PC-FC
[3.2.]
[3.3.]

3.2. Mindennapi szövegek készítése
Az alábbiak felmérése:
a megfelelő szavak vagy kifejezések írása mindennapi szövegekben az állampolgár magánvagy szociális életében

44

diktálás az írott nyelv használatakor
tematikus diktálás – írott szavak helyesírásának értékelése egy adott témakörön belül (pld.
vakáció)
3.3. A tanuló által írt szöveg metakognitív értékelése
[Társalgás az oktató és a tanuló között – kommunikáció a beszélt-írott nyelv spektrumában]
-- Az alábbiak metakognitív értékelése;
- a tanuló által írt szöveg felépítése
- a mondattan
- a szemantikai pontosság
- a helyesírás
- az írott szó fonetikája

CM
CF
LI
SCC
CAE

SLC-MSR B2
SLC- PC
SLC –
RegD
LC-LC
LC
Or/grC

[3.3.]
SLC –
MSR
LC-LC
LC-GC
PC-FC

3.4. OLVASÁS SZÖVEGÉRTÉSSEL
3.4.1. Közlések és/vagy szövegek megértése írott szavak és pszeudo-szavak olvasása útján
Az alábbiak felmérére:
ezen írott közlések és/vagy írott szövegek használata társadalmi környezetben
megfogalmazás: szavak és pszeudo-szavak funkcionális olvasása
jelentéstani különbségtétel - szókincs

[3.4.]
LC-LC
LC-PhC
LC-OrgrC
LCOrepC

3.4.2. Írott szövegek olvasása
Az alábbiak felmérése:
a tanuló gyakorlása ezekkel a konkrét, írásos szövegekkel
a szöveg szociális használatának megértése
OECD45

[3.4.1.]
B1B2

[3.4.2]
B2

írott szöveg kommunikatív célú megértése a szöveg fő - alap- szerkezetének megértése (pld. KC1
egy gép leírása vagy annak használati utasítása)
OECDKC2
írott szöveg fő témájának megértése
3.4.3. A tanuló által olvasott szöveg metakognitív értékelése
4. ZÁRÓ INTERJÚ
A záró interjú során a tanulók:
- Kifejezik érzéseiket a folyamatban való részvételükkel kapcsolatban.
- Megállapítják, mi könnyíti meg kommunikációjukat a szóbeli és írásos nyelv használatakor a
családban és a szociális környezetben.
- Azonosítják, mi akadályozza kommunikációjukat a szóbeli és írásos nyelv használatakor a
családban és a szociális környezetben.
- Egy képzési programhoz való csatlakozás képességének felismerése a nyelvi és
kommunikációs készségek erősítésére.
- A folyamatban való részvétel során felmerült tanulási igények összegzése

CM
CF
LI
SCC
CAE

LC-GC
LC-SC
SLC –PC
PC-DC
PC-FC

(2) tábla

4.3. A MODEVAL II OKTATÓi PROFILjÁNAK ISMERTETÉSE
Az írni-olvasni tudás alapkompetenciái felmérésének (MODEVAL I & II) keretszerkezete a tanulók kommunikatív profiljának
bemutatásával kezdődik. Ez azt jelenti, hogy kiderüljön: a felnőttek korábbi tapasztalatai és tudása a társadalmi és szakmai életben
fontos tényezők:
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•
•

empirikus készségek kiderítése végett írásos és szóbeli kommunikáció során, valamint
a jártasság felmérése céljából, hogy kiderüljön, hol van szüksége a tanulónak további gyakorlásra.

A tanuló kommunikatív profiljának megállapítása az oktató részéről a MODEVAL I keretszerkezet újító szellemű témafeldolgozását
mutatja. Az írni-olvasni tudás használata készségének összekapcsolása a tanulók saját tapasztalataival a társadalmi interakcióban,
szociális és szakmai környezeten belül, egyesíti a tanulók tapasztalatait az oktató felmérő tevékenysége keretében.
Az írni-olvasni tudás alapkompetenciái felmérésének keretszerkezete (MODEVAL I) alkalmazásának szakaszában az oktatót nemcsak a
tanuló válaszai érdeklik, hanem a tanuló véleménye is a felmérő kérdések típusairól. Az oktató figyel arra is, hogy a tanulóban mennyire
tudatosulnak az eljárások: mely(ek) vezették el az általa adott válasz(ok)hoz. Ily módon az oktató nem csak értékeli a tanulót. Azzal,
hogy felkéri a tanulót a teszt-fázisok értékelésére, az oktató egyenjogúsítja a tanulót, miközben rávezeti őt egyúttal a stratégiák
felfedezésére, melyeken keresztül megtanulhatja az írott és szóbeli szövegek megértését és létrehozását.
Végezetül, az írni-olvasni tudás alapkompetenciái felmérésének keretszerkezete (MODEVAL I) az oktatónak nemcsak a felmérésre ad
alkalmat, hanem a tanuló egyeejogúsítására és korábbi képsségei fejlesztésére is. Segíti a tanulókat abban is, hogy felismerjék a
nehézsége(ke)t, melyekkel a nyelvi kommunikáció specifikus területein küzdenek. Ezáltal ösztönzik a tanulót, hogy válassza ki az
igényeinek megfelelő képzési programot. Ezzel az eljárással az oktatónak még arra is van lehetősége, hogy az írni-olvasni tudás
alapkompetenciái felmérésének keretszerkezetét (MODEVAL I) esetről esetre értékelje és megvalósítsa. Ez lehetővé teszi az oktató
számára, hogy alternatív teszteket hozzon létre, és értékelje a tanulót az írni-olvasni tudás használatának konkrét gyakorlata alapján.
A Modeval 2 program nagy hangsúlyt helyez a tudásra, jártasságra és kompetenciákra az oktatási módokkal és eszközökkel
kapcsolatban a Kommunikációs nyelvi kompetencia elérésére, egy sor oktatási környezetben, valamint a hatékony kommunikáció során
a felnőtt tanulókkal foglalkozva, multikulturális összefüggésben. A felnőttoktató profilja három funkcióra összpontosít: „miért”, „mit” és
„hogyan” kell oktatni. Mint ilyen, az oktató, aki más trénereket fog kiképezni, az alábbi jellemzőkkel rendelkezik, ami megfelel az ISCED
szinteknek és az Európai Minősítési Keretszerkezetnek. Az alábbi táblák (3, 3.1, 3.2, 3.3 és 4) követik a Cedefop-TTnet hálózat
Kompetencia keretszerkezetét VET Profilokhoz és szakmákhoz kapcsolódóan (lásd :
http://www.cedefop.europa.eu/etv/projects_networks/ttnet/ és Volmari, Helakorpi, Frimodt: 2009).
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4.3.1. Általános szakmai keretek

TUDÁS

JÁRTASSÁG

KOMPETENCIÁK

(Ő)

Ismeretek kezelése 5Α , 5Β & 6

- makro szocio-oktatási tervezés a képzési
programon belül (a tanulás „miért”-je)

- megállapítja a progam céljait és tárgykörét
- újból meghatározza a programcélokat, hogy
Tárgyalás
megfeleljenek a tanulók elvárásainak
- felismeri a tervezete többszörös dimenzóit (kulturális
-a felnőttoktatás elvei, elmélete és módszertana
Csoport-dinamika
-a célcsoport tanulás igényeinek elemzési módszerei és nemi)
Felelősség
- kuturális tudatosság
Kulturális
kompetencia

ΙSCED & EQF

ΕQF [6]
és/vagy [7]

(3) tábla

4.3.2. Alapvető szakmai keretek
4.3.2.1. Alapvető szakmai keretek a tanulási tervhez

TUDÁS

- tanulás tervezése (a tanulási folyamat „MIT”
kérdésére a válasz)

JÁRTASSÁG

KOMPETENCIÁK

(Ő)

Ismeretek kezelése

- tevékenységeket szervez az igények felmérésére
- megállapítja a várható eredményt
Párhuzamos
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ΙSCED & EQF

5Α , 5Β ή/και
[6]

- a képzés tárgyköre („mi” a tanulás kimenetele)
- kulturális tudatosság

- kiválasztja a tanítás módszertanát
- kiválasztja a technikai/technológiai eszközöket
- feltárja a tanulók lehetőségeit a forrásokhoz való
hozzájutásra
- kulcsszavakat választ a program tartalmának
elemzéséhez
- megállapítja a kulturális és nemi perspektívát

gondolkodás
Szervezőkészség
Felelősség
Kulturális kompetencia

ΕQF [6] és/vagy
[7]

KOMPETENCIÁK

ΙSCED & EQF

(3.1.) tábla
4.3.2.2. Alapvető szakmai keretek a tanulási folyamat mikroszintű tervezéséhez

TUDÁS

JÁRTASSÁG
(Ő)

- a tanulási folyamat mikrotervezése a
képzési programon belül
(a tanulás „mikéntje”)
- kockázatvállalás a program javítását célzó
változtatásokkal kapcsolatban
- kulturális tudatosság

Ismeretek kezelése
- óraterveket és tanulási forgatókönyveket készít
- ellenőrzi, hogy minden egyes tevékenységnek világosak-e az
utasításai
- kiválasztja a megfelelő oktatási technikákat az óratervek
céljai szerint
Párhuzamos
- felméri a program tartalmi célitűzéseit mindegyik képzési
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5Α , 5Β ή/και
[6]
ΕQF [6]
és/vagy [7]

egységnél
- megfontolt visszajelzést alkalmaz a csoport haladásáról a
tanulásban
- felelősséget vállal minden változtatásért a tanulási folyamat
szerkezetében és a program felépítésében
- egytértésre jut a csoportban a képzési program változásai
tekintetében

gondolkodás
Értékelés
Szervezőkészség
Kockázatvállalás
Felelősség
Átalakító készség
Kulturális
kompetencia

(3.2.) tábla
4.3.2.3. Alapvető szakmai keretek - ICT a tanulásban

TUDÁS

JÁRTASSÁG

KOMPETENCIÁK

ΙSCED &
EQF

Ő
a tanulási folyamat
átdolgozása

Ismeretszerzés
- megállapítja és használja az oktatási anyag bemutatása és oktatási
tevékenységek különböző módjait az ICT-t alkalmazó képzési programon belül: (i) irányítása
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5Α , 5Β
ή/και [6]

összefüggésben az ICT-vel szerkezeti formaként: nem lineáris és (ii) egy bemutatási formaként: multimodális
tervezés a képzési programban
- előtérbe helyezi a technológiai értékeket tanulóközösségek létrehozásakor
E-tanulási módszerek
- kapcsolatot létesít és megteremti az e-módban történő interakció feltételeit egy
program résztvevői, valamint helyi és távolabbi közösségek társadalmi és szakmai
szervezetei közt [e-networking]

Hálózatépítés
Interakció változatos
összefüggésekben
Felelősség

ΕQF [6]
és/vagy
[7]

Szervezőkészség
Kockázatvállalás
Átalakító készség
Kulturális kompetencia

(3.3.) tábla
Az Európai Minősítési Keretszerkezet (EQF) továbbító mechanizmusként működik annak érdekében, hogy a nemzeti
minősítéseket érthetőbbé tegye egész Európában, megkönnyítve a dolgozók és tanulók mozgását az országok között, és
elősegítse az egy életre szóló tanulást. A MODEVAL 2 Képzési kézikönyv EQF szintjeit illetően a következő definíciók találhatók a
tanulmányi előmenetel [6] és [7] szintjeire vonatkozóan, a tudás, jártasság és kompetencia kategóriákban (EC, 2008:12-13):
EURÓPAI MINŐSITÉSI KERETEK
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Tudás
6. SZINT egy munkaterület vagy tanulmányi
[lásd 12- tárgykör magas szintű ismerete,
13. old.] beleértve elméletek és elvek kritikus
felfogását

Jártasság

Kompetencia

fejlett képességek, mesteri tudás és újító képesség
bemutatásával, melyek megkívántak összetett és
előre nem látható problémák megoldásához, egy
speciális munka- vagy tanulmányi területen

összetett technikai vagy szakmai
tevékenységek vagy tervek irányítása,
felelősség vállalása döntéshozatalnál,
előre nem látható munka vagy
tanulmányok összefüggésében

felelősségvállalás egyének és csoportok
szakmai fejlődésének irányításáért

7. SZINT nagymértékben szakosodott tudás,
[lásd 12- némelyik az ismereteket előterébe
13.old.] helyezve egy munka- vagy tanulmányi
területen, az eredeti gondolkodás
és/vagy kutatás alapjaként

ismeretek kritikus tudatosulása egy
adott területen és különböző területek
határán

speciális probléma-megoldó képességek, melyek
megkívántak a kutatásban és/vagy az innováció
területén, annak érdekében, hogy mint több új
ismeretre és eljárása lehessen szert tenni, és
integrálni lehessen különböző területeken szerzett
ismereteket

munka- vagy tanulmányi összefüggések
irányítása és átalakítása, melyek
összetettek, előre nem láthatók és új
stratégiai megközelítést igényelnek

felelősségvállalás szakmai
ismeretszerzésben és gyakorlatban való
közreműködésért, valamint csapatok
stratégiai teljesítményének
áttekintéséért.

(4) tábla
A tanulmányi előmenetel egybevág az oktató tudásával a Modeval 2-ben, érint területeket és elméleteket a kommunikációval és
a nyelvvel kapcsolatban, a felnőttoktatásban és képzésben pld. nyelvészet – írni-olvasni tudás használatával kapcsolatos
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tanulmányok és/vagy szociológia és/vagy pszichológia és/vagy felnőttoktatás és/vagy kulturális tanulmányok, szociális
antropológia.
Nyilvánvaló, hogy korunk oktatóinak képeseknek kell lenniük arra, hogy feltárják az Európai Bizottság és az Európa Tanács által
előírt szövegeket. Ezek a dokumentumok a tagállamok államközi szerződéseiben szerepelnek, melyek azokról az elvekről
szólnak, melyek uralják a nemzeti oktatási és képzési rendszereket. Ezért a tanárnak és az oktatónak, akár iskolában, akár
szakképző központokban tanít, ki kell terjesztenie szerepkörét a minősítési és kompetencia-szinteknek megfelelően mind az
ISCED skálán, mind pedig az Európai Minősítési Keretszerkezet rendszere szerint (bemutatva a [3, 3.1.,3.2.,3.3.] táblákon).
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