
8. A nyelvi választékkínálat bõvítése és a tanterv

8.1. Meghatározás és kiindulás

A többnyelvûségi és plurikulturális kompetencia az egyén kommunikáció-
ban és interakcióban való azon nyelvhasználati képességére vonatkozik,
amikor is az egyén társadalmi szereplõként több nyelv és több kultúra isme-
retével rendelkezik. Ezt nem elkülönülõ kompetenciák egymás fölé helyezé-
sének vagy mellérendelésének tekintjük, hanem a nyelvhasználó által akti-
válható komplex, sõt összetett kompetenciának.

A szokásos megközelítés az idegen nyelv tanulását az anyanyelvi kommu-
nikációs kompetenciától elkülönülten kialakuló idegen nyelvi kommuniká-
ciós kompetenciának tekinti.

A többnyelvûségi és plurikulturális kompetencia fogalma

• a többnyelvûség hangsúlyozásával - amelynek a kétnyelvûség csupán
egy bizonyos esete - eltávolodik a hagyományosan feltételezett kiegyen-
súlyozott forrás/célnyelv megoszlástól;

• feltételezi, hogy az egyén a kommunikációhoz nem eltérõ és különálló, az
általa ismert nyelvektõl függõ kompetenciákat használ, hanem egy több-
nyelvûségi és plurikulturális kompetenciát, amelyben jelen van az összes
általa ismert nyelv;

• ezen sokrétû kompetenciának a plurikulturális oldalát hangsúlyozza anél-
kül, hogy azt sugallná, hogy a más kultúrákhoz való viszonyulás képes-
ségének fejlõdése és a nyelvi kommunikatív készségszint fejlõdése között
szükségszerû összefüggés mutatható ki.

Általánosan megfigyelhetõ ugyanakkor a különbözõ, eltérõ nyelvtanulási
komponensek és módok közötti kapcsolat. Az iskolai nyelvtanítás rendsze-
rint nagymértékben hangsúlyozza az egyén általános kompetenciáihoz fûzõ-
dõ célokat (különösen általános iskolában) vagy a kommunikatív nyelvi kom-
petenciát (különösen a 11 és 16 év közöttiek esetében), míg a felnõtteknek
(egyetemi és fõiskolai hallgatóknak vagy munka mellett tanulóknak) szánt
kurzusok specifikus nyelvi tevékenységek vagy egy adott tartományban való
funkcionális képesség értelmében fogalmazzák meg célkitûzéseiket. Az elõb-
binél a kompetenciák létrehozására és fejlesztésére fektetnek nagyobb
hangsúlyt. Az utóbbinál pedig az adott kontextusban szükséges tevékenysé-
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gekre való optimális felkészítés kétségtelenül megfelel a kezdeti általános
oktatás, valamint a szak- és továbbképzés eltérõ szerepeinek. Ilyen értelem-
ben a közös referenciakeret segíthet a különbözõ gyakorlatok összehangolá-
sában és annak bizonyításában, hogy valójában egymást kiegészítõ kapcso-
lat áll fenn közöttük ahelyett, hogy ellentétként kezelnénk õket.

8.2. A tantervkészítés lehetõségei

8.2.1. A választékkínálat bõvítésének helye az általános koncepcióban

A Referenciakeret vonatkozásában a tantervvel kapcsolatos kérdések meg-
vitatásának három alapelven kell nyugodnia.

Az elsõ az, hogy a tantervekkel kapcsolatos kérdések megvitatásának
összhangban kell lennie a többnyelvûség és a nyelvi sokszínûség elõmozdí-
tásának átfogó céljával. Ez azt jelenti, hogy bármely nyelv tanítását és tanu-
lását az oktatási rendszer által kínált más nyelvek, valamint a tanulók által
hosszú távon a különbözõ nyelvi készségek fejlesztésére választott módsze-
rek összefüggésében is vizsgálni kell.

A második alapelv az, hogy a nyelvi választékkínálat bõvítése - különösen
az iskolákban - csak a rendszer költséghatékonyságának figyelembevételé-
vel lehetséges, hogy elkerüljük a szükségtelen ismétléseket, gazdaságosan
kihasználjuk az egyes szinteket, és elõsegítsük azon készségek áttételét,
amelyeket a nyelvi sokszínûség lehetõvé tesz. Ha például az oktatási rend-
szer megengedi, hogy tanulmányaik egy elõre meghatározott szakaszában a
tanulók két idegen nyelvet kezdjenek tanulni, és választhatóan egy harma-
dik nyelv tanulását is biztosítja, a három nyelv esetében nem szükségszerû-
en ugyanazok a célok érvényesülnek, és nem feltétlenül egyforma az elõre-
haladás (pl. a kezdõpont nem szükségképpen ugyanazon kommunikatív szük-
ségletek kielégítésére irányuló funkcionális interakcióra való felkészülés, és
nem feltétlenül kell továbbra is hangsúlyozni a tanulási stratégiákat sem).

A harmadik alapelv tehát az, hogy a tantervekhez kapcsolódó megfontolá-
sok és intézkedések nem csökkenthetõk le az egymástól elszigetelt egyes
nyelvi tantervekre, sõt egyetlen, több nyelv leírását szolgáló integrált tan-
tervre sem. Az általános nyelvoktatás szempontjából is vizsgálni kell õket,
amelyben a nyelvi ismeretek (savoir) és készségek (savoir-faire) a tanulási
képességgel együtt (savoir-apprende) nem csupán egy adott nyelvben ját-
szanak szerepet, hanem a nyelvek között átfogóan vagy áttételesen is.

Közös európai referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés
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8.2.2. A részlegestõl az átfogóig

Különösen a „rokon” nyelvek között - bár nem csak ott - az ismeretek és
készségek áttételesen átültethetõk. A tanterveket illetõen hangsúlyoznunk
kell, hogy

• minden nyelv ismerete részleges, bármennyire is „anyanyelvnek” tûnik.
Mindig tökéletlen, egy átlagos egyénben soha nem éri el az utópisztikus
„ideális anyanyelvû beszélõ” fejlettségi vagy tökéletességi szintjét. Ráa-
dásul egy adott egyén soha nem bírja egyenlõ mértékben a kérdéses
nyelv különbözõ alkotóelemeit (a beszéd- és íráskészséget vagy a szöveg-
értési és értelmezési készséget a produkciós készségekhez képest);

• minden részleges tudás több, mint amennyinek esetleg látszik. Például,
nagyon ismerõs témákkal kapcsolatos szakszövegek idegen nyelven tör-
ténõ jobb megértésének „korlátozott célja” olyan ismeretek és készségek
elsajátítását is szükségessé teszi, amelyek számos más célra is használ-
hatók. Az ilyen „plusz nyereség” azonban inkább a tanulóra tartozik, és
nem a tantervkészítõ felelõssége;

• akik egy nyelvet megtanultak, egész sokat tudnak számos más nyelvrõl
anélkül, hogy ennek feltétlenül tudatában lennének. A további nyelvek
tanulása általában elõmozdítja ezen ismeretek aktiválását, és tudatosítja
meglétüket. Ezt a tényezõt figyelembe kell venni, és nem szabad úgy ke-
zelni, mintha nem létezne.

Annak ellenére, hogy ezek az alapelvek és megfigyelések a tantervkészítés
és az elõmenetel tervezésének folyamatában nagyon nagy döntési szabad-
ságot hagynak, a választási lehetõségek azonosítása és a döntéshozatal so-
rán átlátható és következetes megközelítés alkalmazására ösztönöznek. A re-
ferenciakeret különösen ebben az értelemben lesz nagyon hasznos.

8.3. Tantervi forgatókönyvek

8.3.1. Tanterv és változó célkitûzések

Az eddigiekbõl kitûnik, hogy a javasolt modell bármely fõ- vagy alkompo-
nense, amennyiben fõ tanulási célként tûzzük ki, eltérõ választásokat ered-
ményez a tartalom megközelítése és a sikeres tanulást elõsegítõ eszközök
szempontjából. Például, akár „készségekrõl” (a nyelvtanuló/nyelvhasználó
általános kompetenciái), akár a „szociolingvisztikai komponensrõl” (a kom-
munikatív nyelvi kompetencián belül), akár stratégiákról vagy szövegértés-
rõl beszélünk (a nyelvi tevékenységeken belül), minden esetben olyan kom-
ponensekrõl (és a Referenciakeretben javasolt taxonómia jól elkülönülõ ele-

A nyelvi választékkínálat bõvítése és a tanterv

207

8 fejezet_2.qxd  9/8/02  12:13 PM  Page 207



meirõl) van szó, amelyeket a tanterv vagy hangsúlyoz, vagy nem, illetve
amelyeket a különbözõ esetekben célkitûzésnek, ahhoz vezetõ eszköznek
vagy elõfeltételnek tekintünk. Valamennyi komponens esetében az alkalma-
zott belsõ felépítés (például, hogy mely alkomponenseket válasszuk ki a szo-
ciolingvisztikai komponensen belül, hogyan osszuk a stratégiákat alkategó-
riákra) és bármilyen idõrendi elõmeneteli rendszer kritériumai (pl. az eltérõ
szövegértési feladatok lineáris elrendezése) ha nem is részletesen kidolgo-
zottak, de legalább azonosíthatóak és mérlegelhetõek lehetnek. Jelen doku-
mentum célja, hogy az olvasót arra ösztökélje, hogy ezeket a kérdéseket
saját helyzetének megfelelõen közelítse meg és gondolja át.

Ez az „átfogó” megközelítés annál is helyénvalóbb, mert általánosan elfo-
gadott tény, hogy a nyelvtanulás alapjaként szolgáló célok kiválasztása és
elrendezése nagyon nagy eltéréseket mutathat az adott kontextus, a célcso-
port és a szint függvényében. Továbbá ki kell emelni, hogy ugyanabban a
kontextusban, ugyanazon a szinten, ugyanannak a célcsoportnak kiszabott
célkitûzések is változhatnak, a hagyományok súlyától és az oktatási rend-
szer által megszabott korlátozásoktól függetlenül.

Az általános iskolai nyelvoktatás körül zajló vita jól szemlélteti ezt abban
az értelemben, hogy az ezen a szinten kitûzendõ kezdeti, elkerülhetetlenül
„részleges” célokat illetõen nagyon nagy eltérések és ellentétek léteznek
országosan, sõt országon belül, regionálisan is. Mit tegyenek a tanulók?
Tanulják meg az idegen nyelv rendszerének egyes alapvetõ ismereteit (a
nyelvi komponenst)? Fejlesszék nyelvi tudatosságukat (általánosabb nyelvi
ismeretek, savoir), készségeiket (savoir-faire) és fejlesszék egzisztenciális
kompetenciájukat (a savoire-etre komponenst)? Lássák objektívebben anya-
nyelvüket és saját kultúrájukat, vagy érezzék magukat otthonosabban
bennük? Tegyenek szert nagyobb magabiztosságra annak megértésével és
megerõsítésével, hogy képesek egy másik nyelv megtanulására? Tanuljanak
meg tanulni? Sajátítsanak el minimális szintû szóbeli szövegértési készsé-
get? Mondókák és dalok segítségével játsszanak és ismerkedjenek egy ide-
gen nyelvvel (különösen a nyelv egyes fonetikai és ritmikai tulajdonságai-
val)? Természetesen lehetséges egyszerre több vasat is a tûzben tartani,
több célkitûzést kombinálni és összeegyeztetni. Azonban ki kell emelnünk,
hogy tantervkészítéskor a célok, a tartalom, az elrendezés, és az értékelési
módszerek kiválasztása és kiegyensúlyozása szorosan kapcsolódik az összes
meghatározott komponens elemzéséhez.

Ezen megfontolások alapján arra következtethetünk, hogy

• az egész nyelvtanulási idõszakban - beleértve az iskolai tanulást is -
lehetséges a folytonosság fenntartása a célkitûzések terén, vagy a célok,
illetve azok fontossági sorrendje módosítható;

Közös európai referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés
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• egy több nyelvre vonatkozó nyelvi tanterv esetében a különbözõ nyel-
vekre vonatkozó célkitûzések és tanmenetek lehetnek hasonlóak vagy
eltérõek;

• létezhetnek meglehetõsen eltérõ megközelítések, mindegyik lehet átlát-
ható és következetes a választott alternatívák szempontjából, és minde-
gyik leírható a Referenciakeret alapján;

• ezért a tantervkészítés során hasznosnak bizonyulhat a többnyelvûségi
és plurikulturális kompetenciák fejlesztésére és az iskola ezen folyamatban
játszott szerepére vonatkozó lehetséges forgatókönyvek tanulmányozása.

8.3.2. Példák a differenciált tantervi forgatókönyvekre

A következõ részben lehetséges forgatókönyveket és forgatókönyv-változa-
tokat ismertetünk: egy adott iskolarendszerre vonatkozóan kétfajta elrende-
zést és tantervi döntéseket mutatunk be, amelyek, ahogy ezt már fent emlí-
tettük, az oktatás nyelvén kívül (amelyet rendszerint - bár tévesen - anya-
nyelvként emlegetnek, hiszen mindenki tudja, hogy a tanítás nyelve, még
Európában is, gyakran nem a tanulók anyanyelve) két élõ nyelvet tartalmaz-
nak: egy nyelv tanítása az általános iskola alsó tagozatában (elsõ idegen
nyelv, INY1), egy másiké az általános iskola felsõ tagozatában (második ide-
gen nyelv, INY2) kezdõdik, és egy harmadik nyelv (INY3) a középiskolában
választható tárgy.

Ezen forgatókönyvi példákban olyan különbséget teszünk az általános is-
kola alsó és felsõ tagozata, valamint a középiskola között, ami nem felel meg
a nemzeti oktatási rendszereknek. Ezek a szemléltetõ programok azonban
könnyen módosíthatók és adaptálhatók, még olyan esetekben is, amikor az
ajánlott nyelvek köre szûkebb, vagy amikor az idegen nyelv intézményes
tanulása csupán az általános iskola alsó tagozata után kezdõdik. Aki többet
meg tud tenni, az kevesebbre is képes. Az itt javasolt alternatívák három
idegen nyelv tanulási módját adják meg (kettõ kötelezõen választható több
nyelv közül, a harmadik pedig, amely szintén több közül választható, szaba-
don választható vagy a többi szabadon választható tárgy egyike lehet), mivel
a legtöbb esetben ez tûnik a legrealisztikusabbnak, és így e gondolat szem-
léltetéséhez hasznos alapként szolgál. A központi érv az, hogy egy adott
kontextusban többféle forgatókönyv hozható létre, és létezhet helyi válasz-
tékkínálat-bõvítés is, amennyiben minden esetben megfelelõ figyelmet
szentelnek bármely adott alternatíva teljes körû következetességének és
szerkezetének.

A nyelvi választékkínálat bõvítése és a tanterv
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a)   Elsõ forgatókönyv:

Általános iskola alsó tagozata:

Az elsõ idegen nyelv (INY1) tanítása az általános iskola alsó tagozatában
kezdõdik a „nyelvi tudatosság” fejlesztése, vagyis a nyelvi jelenségek álta-
lános tudatosítása céljából (az anyanyelvvel vagy az iskolai környezetben
megtalálható más nyelvekkel való kapcsolat tükrében). Itt a hangsúlyt elsõ-
sorban az egyén általános kompetenciáival kapcsolatos, részleges célokra
fektetik (az iskola felfedezi és elismeri a nyelvek és kultúrák pluralitását, fel-
készít az etnocentrizmustól való eltávolodásra, viszonylagossá teszi, de egy-
ben megerõsíti a tanuló saját nyelvi és kulturális identitását is; figyelmet
szentel a testbeszédnek és a gesztusoknak, a hang jellemzõinek, a zenének
és ritmusnak, bemutatja egy másik nyelv bizonyos elemeinek fizikai és esz-
tétikai tulajdonságait). Úgyszintén fontos, hogy kihangsúlyozzuk az egyén
általános és kommunikatív kompetenciái közötti kapcsolatot, de anélkül, hogy
megkísérelnénk ennek a specifikus kompetenciának a strukturált és explicit
fejlesztését.

Általános iskola felsõ tagozat:

• Az INY1 folytatódik, de mostantól fogva hangsúlyt fektetnek a kommuni-
katív kompetencia fokozatos fejlesztésére (nyelvi, szociolingvisztikai és
pragmatikai szempontból), teljes mértékben építve az általános iskola alsó
tagozatában a nyelvi tudatosság területén elért eredményekre.

• A második idegen nyelv tanítása (INY2, amelyet az általános iskola alsó
tagozatában nem tanítanak) sem a nulláról kezdõdik, ennek folyamán is
figyelembe veszik az INY1 alapján és az azzal kapcsolatban tanultakat,
míg ugyanakkor a célok az INY1 jelenlegi tanulása során kitûzött céloktól
kissé eltérõek (például abban, hogy a szövegértési tevékenységek fonto-
sabbak a produkciós tevékenységeknél).

Középiskola:

A forgatókönyv által megadott példát folytatva, itt a következõket kell figye-
lembe venni:
• csökken az INY1 formális tanítása, és helyette belép a nyelv rendszeres

vagy alkalmankénti használata más tantárgy tanításakor (a tartomány-
szempontú és a „két tannyelvû” oktatás egyik fajtája);

• az INY2 esetében továbbra is hangsúlyt kap a szövegértés, különös figye-
lemmel az eltérõ szövegtípusokra és a diskurzus szervezõdésére és ennek
az anyanyelvben tanultakhoz való kapcsolására, valamint az INY1 tanu-
lása során elsajátított készségek használatára;

Közös európai referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés
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• a harmadik idegen nyelv (INY3) tanulását választó tanulók elõször az
általuk már megismert tanulási típusokra és tanulási stratégiákra vonat-
kozó beszélgetésekben és tevékenységekben vesznek részt; ezután önál-
lóbb munkára ösztönzik õket, könyvtárhasználattal és a csoport vagy az
intézmény által kitûzött célok elérésére szolgáló csoportos vagy egyéni
munkaprogram kidolgozásában való részvétel segítségével.

b)   Második forgatókönyv:

Általános iskola alsó tagozat:

Az elsõ idegen nyelv (INY1) az általános iskola alsó tagozatában az alapvetõ
szóbeli kommunikációra és világosan meghatározott nyelvi tartalomra fektet
hangsúlyt (egy alapvetõ nyelvi komponens kezdeteinek megalapozása érde-
kében, elsõsorban fonetikai és szintaktikai szempontból, mialatt az órai mun-
ka során fejlesztik az alapvetõ szóbeli interakciót).

Általános iskola felsõ tagozat:

Az INY1, INY2 (amikor bevezetik a második idegen nyelvet) és az anyanyelv
esetében idõt szentelnek az általános iskola alsó tagozatában az INY1 tanu-
lásakor megismert tanulási módszerek és technikák megbeszélésére, ami az
anyanyelv esetében külön is megtörténik: ezen a szinten az a cél, hogy fej-
lesszék a tanuló nyelvtanulással és tanulási tevékenységekkel kapcsolatos
érzékenységét és tudatosságát.

• Az INY1 esetében az általános iskola elvégzéséig folytatódik a különbözõ
készségek fejlesztésére kidolgozott „szokásos” program, de ezt - eltérõ
idõközönként - a tanítás és tanulás során alkalmazott forrásokat és mód-
szereket áttekintõ és megbeszélõ órák egészítik ki, hogy lehetõvé tegyék
a különbözõ tanulók profilja, valamint elvárásaik és érdeklõdésük közötti
egyre nagyobb mértékû differenciálódást.

• Az INY2 esetében ebben a szakaszban különösen nagy hangsúlyt lehet
fektetni az olyan szociokulturális és szociolingvisztikai aspektusokra,
amelyekkel a tanulók az egyre jobban ismert média (a populáris sajtó, a
rádió és a televízió) révén találkoznak. Ezek az aspektusok esetleg össze-
kapcsolhatók az anyanyelvi órákkal, illetve az INY1 tanulásakor elsajátí-
tott anyag is felhasználható. Ebben a tantervi modellben az INY2, amely-
nek tanulása a középiskola befejezéséig tart, a kulturális és interkulturá-
lis eszmecsere fóruma, amelyhez a tantervben szereplõ más nyelvekkel
való kapcsolat, valamint a médiából vett szövegek szolgáltatják az anya-
got. Az interkulturális kapcsolatok fejlesztésének elõsegítését szolgál-
hatja a nemzetközi csereprogram is. A plurikulturalizmus jól átgondolt
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megközelítésének kialakításához meggondolandó más tantárgyak (pl.
történelem vagy földrajz) kiaknázása is. 

Középiskola:

• Mind az INY1, mind az INY2 ugyanabban az irányban fejlesztendõ, de
komplexebb és igényesebb szinten. Azok a tanulók, akik harmadik idegen
nyelvet (INY3) is választanak, elsõsorban „szakmai” okokból teszik, és a
nyelvtanulást inkább tanulmányaik szakmai irányultságú vagy valami-
lyen tudományághoz kapcsolódó részének tekintik (például a kereskedel-
mi, közgazdasági vagy a mûszaki nyelv érdekli õket).

Ki kell emelnünk, hogy ebben a második forgatókönyvben, éppúgy, mint az
elsõben, a tanulók végsõ többnyelvûségi és plurikulturális profilja „egyenet-
len” lehet abban az értelemben, hogy

• a többnyelvûségi kompetenciát alkotó nyelvek ismeretének szintje vál-
tozó;

• a kulturális aspektusok egyenetlen fejlettségi szintet mutatnak a külön-
bözõ nyelvek esetében;

• nem feltétlenül azokból a nyelvekbõl a legfejlettebb a kulturális aspektus,
amelyeknek a tanulásában nagyobb hangsúlyt fektettek a nyelvi aspek-
tusokra;

• a fent ismertetett „részleges” kompetenciák integrálódnak.

Ezekhez a rövid megjegyzésekhez hozzátehetjük, hogy minden esetben, az
összes nyelvvel kapcsolatban, egy adott pontban idõt kell szentelni azoknak
a megközelítéseknek és tanulási módoknak az átgondolására, amelyekkel a
tanulók fejlõdésük során találkoznak. Ebbe beletartozik, hogy az iskolai tan-
tervben szerepeljen az explicit magyarázat, a „tanulás tudatosságának”
progresszív fejlesztése és olyan általános nyelvoktatás, amely segíti a tanu-
lókat kompetenciáik és stratégiáik metakognitív irányításának kialakításá-
ban. A tanulók ezeket más lehetséges kompetenciák és stratégiák viszonyá-
ban helyezik el, azokhoz a nyelvi tevékenységekhez kapcsoltan, amelyeknek
bizonyos tartományaiban különbözõ feladatok végrehajtására alkalmazhatók.

Tehát bármilyen legyen is az adott tanterv, a tantervkészítés egyik célja,
hogy tudatosítsa a tanulókban a referenciakeret által javasolt modellben
szereplõ kategóriákat és azok dinamikus kölcsönhatását.
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8.4. Értékelés és iskola, iskolán kívüli és iskola utáni tanulás

Amennyiben a tantervet1 a tanuló oktatási tapasztalatok sorozatán át meg-
tett útjaként határozzuk meg, legyen ez valamilyen intézmény keretein be-
lül vagy kívül, akkor a tanterv nem ér véget az iskola befejezésekor, hanem
valamilyen módon folytatódik a tanuló egész életén át tartó tanulási folya-
mata során.

Ilyen értelemben az iskola mint intézmény tantervének az a célja, hogy
fejlessze a tanuló többnyelvûségi és plurikulturális kompetenciáját, amely
az iskolai tanulmányok befejezése után az egyéntõl és az általa követett úttól
függõ differenciált profil formájában jelenik meg. Természetesen ennek a
kompetenciának a formája nem állandó. Tovább alakul az egyének késõbbi
személyes és szakmai élményeinek, életútjának hatására, és további fejlõ-
dés, redukció és átformálódás során egyensúlya változik. Többek között ebben
játszik szerepet a felnõttoktatás és a továbbképzés. Ezzel kapcsolatban három
kiegészítõ szempontot tárgyalhatunk.

8.4.1. Az iskolai (helyi) tanterv helye

Amennyiben elfogadjuk azt a feltételezést, hogy a tanulmányi terv nem kor-
látozódik az iskolára, és azzal nem ér véget, akkor azt is elfogadjuk, hogy a
többnyelvûségi és plurikulturális kompetencia elkezdõdhet az iskola elõtt, és
továbbfejlõdhet iskolán kívül az iskolai fejlõdéssel párhuzamosan is. Ez tör-
ténhet a családban zajló tapasztalatszerzés és tanulás, a családi történelem
és a generációk közötti kapcsolat, utazás, kivándorlás, emigráció révén, vagy
általánosabb értelemben egy soknyelvû és kulturálisan sokszínû környezetbe
való tartozás, illetve egyik környezetbõl a másikba költözés útján, de akár az
olvasás és a média segítségével is.

Mindez teljesen nyilvánvaló, ugyanakkor világosan láthatjuk, hogy az isko-
lák ezt távolról sem veszik mindig figyelembe. Ezért hasznos az iskolai tan-
tervet egy sokkal tágabb, de olyan tanterv részének tekinteni, amelynek az
is a feladata, hogy a tanulókat ellássa a következõkkel:

• egy kezdeti differenciált többnyelvûségi és plurikulturális repertoárral
(amire példát ad a fent vázolt két forgatókönyv);

• kompetenciáik, képességeik, valamint a számukra elérhetõ források tuda-
tosabb megismerésével és az ezekbe vetett nagyobb bizalommal - mind
az iskolában és az iskolán kívül - azért, hogy kompetenciáikat tovább bõvít-
sék, finomítsák és adott tartományokban hatékonyan használni tudják.
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8.4.2. Napló és profilkészítés

Ebbõl következik tehát, hogy az ismeretek és készségek elismerésekor és érté-
kelésekor figyelembe kell venni azokat a körülményeket és tapasztalatokat,
amelyek során ezeket a kompetenciákat és készségeket fejlesztik. Az ebbe
az irányba tett elsõ lépésnek tekinthetõ az Európai Nyelvtanulási Napló (ENYN,
European Language Portfolio) létrehozása, amely lehetõvé teszi, hogy az egyén
rögzítse és feltüntesse nyelvi életrajza különbözõ tényezõit. Ezt úgy tervezték,
hogy nem csupán egy bizonyos nyelv tanulása során szerzett bármely hiva-
talos elismerést, hanem közvetlenebb tanulási élményeket is tartalmazzon,
beleértve a más nyelvekkel vagy kultúrákkal kialakított kapcsolatot is.

Az iskolai és az iskolán kívüli tanterv közötti összefüggés hangsúlyozása
érdekében azonban érdemes lenne a középiskolai oktatás befejezésekor vég-
zett nyelvi értékelés során bevezetni a többnyelvûségi és plurikulturális kom-
petencia formális elismerését, például egy olyan iskolavégzési profil megha-
tározásával, amely egy adott nyelv vagy adott nyelvek egyetlen, elõre meg-
határozott szintje helyett különbözõ kombinációkat vesz alapul.

A részleges kompetenciák „hivatalos” elismerése egy lépést jelenthet
ebbe az irányba (az is segítene, ha a fõbb nemzetközi minõsítések mutatnák
az utat egy ilyen megközelítés alkalmazásával, például a szöveg-
értés/kifejezés és írásbeli/szóbeli részek által lefedett négy készség elkü-
lönített kezelése révén, hiszen nem feltétlenül kell ezeket összegezni).
Ugyanakkor az is hasznos lenne, ha figyelembe lehetne venni és el lehetne
ismerni az egyén több nyelven és több kultúrában való boldogulásának
képességét. Egy második idegen nyelvrõl az elsõ idegen nyelvre történõ
fordítás (vagy összefoglalás), több nyelven zajló szóbeli eszmecserében való
részvétel, egy kulturális jelenség más kultúra viszonylatában történõ
értelmezése mind a közvetítés2 olyan példái, amelyek szerepet játszhatnak
azon képesség értékelésében és elismerésében, amely a többnyelvûségi és
plurikulturális repertoár kezelését lehetõvé teszi.

8.4.3. Multidimenzionális és moduláris megközelítés

Ez a fejezet a tantervkészítésben megfigyelhetõ általános hangsúlyeltoló-
dásra vagy legalábbis növekvõ komplexitásra, valamint ennek az értékelésre
és minõsítésre gyakorolt hatására kívánja felhívni a figyelmet. Nyilvánvalóan
fontos a tartalom és a haladás szintjeinek meghatározása. Ez lehetséges egy
lényeges (például nyelvi vagy fogalmi-funkcionális) komponens alapján vagy
egy adott nyelv minden területén elért haladás szempontjából. Ugyanilyen
fontos egy multidimenzionális tanterv komponenseinek világos megkülön-
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böztetése (a Referenciakeret különbözõ dimenzióinak figyelembevételével),
valamint az értékelés módszereinek differenciálása, egy moduláris tanulási
és minõsítési rendszer kidolgozásának érdekében. Ez szinkronikusan (a tanu-
lás egy bizonyos idõpontjában) vagy diakronikusan (a nyelvtanulás különbö-
zõ szakaszaiban) egyaránt lehetõvé tenné a „változó geometriájú3”  több-
nyelvûségi és plurikulturális kompetenciák fejlesztését és elismerését.

A tanuló iskolai pályafutása során bizonyos idõközönként, az iskolai tan-
terv és a fent röviden ismertetett forgatókönyvek alapján, a különbözõ nyel-
veket átfogó, rövid, kereszttantervi modulokat lehetne bevezetni. Az ilyen
„nyelveket átfogó” modulok foglalkozhatnának az eltérõ tanulási megköze-
lítésekkel és forrásokkal, az iskolán kívüli környezet felhasználási módjaival
és az interkulturális kapcsolatokban fellépõ félreértések kezelésének módjai-
val. Nagyobb általános következetességet és átláthatóságot biztosítanának az
alapul szolgáló tantervi választásoknak, és javítanák az általános struktúrát
a más tantárgyakhoz kifejlesztett programok felborítása nélkül.

Továbbá a minõsítések moduláris megközelítése lehetõvé tenné a fent em-
lített többnyelvûségi és plurikulturális képességeknek egy ad hoc modul so-
rán végzett specifikus értékelését.

Tehát a multidimenzionalitás és a modularitás kulcsfontosságú fogalmak,
amely a nyelvi választékkínálat bõvítésének alapjául szolgálnak a tantervké-
szítés és az értékelés terén. A Referenciakeret felépítése a megadott kate-
góriák segítségével lehetõvé teszi egy ilyen moduláris vagy multidimenzio-
nális szervezõdés irányvonalának kijelölését. További haladást azonban nyil-
vánvalóan csak az iskolai környezetben és különbözõ kontextusokban kivite-
lezett projekt- és kísérleti munkával lehet elérni.
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A Referenciakeret használói gondolkozzanak el, és ahol lehet, fogalmazzák
meg

• hogy az érintett tanulóknak van-e valamilyen tapasztalata a nyelvi és
kulturális pluralitás terén, és milyen természetû ez a tapasztalat;

• hogy a tanulók képesek-e már - még ha nagyon alapvetõ szinten is - több
nyelvi és/vagy kulturális közösségben való mûködésre, továbbá a
nyelvhasználat és a nyelvi tevékenységek kontextusaira vonatkozóan
hogyan oszlik meg és differenciálódik ez a kompetencia;

• a tanulás idõszakában milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a tanulók
a nyelvi és kulturális sokszínûség terén (például az intézményes okta-
tás kereteivel párhuzamban és azon kívül is);

• hogyan lehet a tanulás folyamatában ezekre a tapasztalatokra építeni;
• milyen fajta célkitûzések a legmegfelelõbbek a tanulóknak (lásd 7.2.) a

többnyelvûségi és plurikulturális kompetencia fejlesztésének egy adott
szakaszában, figyelembe véve tulajdonságaikat, elvárásaikat, érdeklõ-
dési körüket, terveiket és szükségleteiket éppúgy, mint korábbi tanul-
mányaikat és meglévõ forrásaikat;

• az érintett tanulók esetében hogyan segítsük elõ a többnyelvûségi és
plurikulturális kompetencia fejlõdési szakaszában a különbözõ kompo-
nensek elkülönülésének megszûnését és a közöttük fennálló hatékony
kapcsolat létrehozását; különös tekintettel arra, hogy miként vegyük
figyelembe és használjuk ki a tanulók átültethetõ és átfogó ismereteit
és készségeit;

• mely (milyen fajta és milyen célt szolgáló) részleges kompetenciák gaz-
dagíthatják, tehetik összetetté és differenciálttá a tanulók létezõ kom-
petenciáit;

• egy bizonyos nyelv és kultúra tanulását hogyan helyezzük következe-
tesen egy átfogó tantervbe, amelyben több nyelv és több kultúra isme-
retét fejlesztik;

• a tantervi forgatókönyvekben milyen alternatívák és milyen differenci-
álási lehetõségek léteznek az adott tanulók több nyelvre kiterjedõ kom-
petenciáinak fejlesztésére; a szintek milyen gazdaságos kihasználása
irányozható elõ és teljesíthetõ, ha helyénvaló;

• a tanulás szervezésének milyen formái (például a moduláris megköze-
lítés) lehetnek célravezetõbbek a kérdéses tanulók elõmenetelének biz-
tosításához;

• a mérés és értékelés milyen megközelítése teszi lehetõvé a tanulók
részleges kompetenciáinak és több nyelvre kiterjedõ többnyelvûségi és
plurikulturális kompetenciáinak figyelembevételét és megfelelõ elis-
merését.
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