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A Common European Framework of Refe-
rence for Languages: Learning, teaching, as-
sessment (CEFR) (Council of Europe 2001),
avagy a Közös európai referenciakeret
(KER) (2002) mára nemzetközi vonatkozás-
ban meghatározó alapdokumentummá vált a
nyelvoktatás és nyelvi mérés területén. Az
Európai Unió nyelvpolitikájának célja a doku-
mentum használatának népszerűsítése (Euro-
pean Parliament, n. d.) és hasonlóképpen nagy
fontosságú a dokumentum Magyarországon,
amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a ma-
gyar joganyag részévé vált: a hatályos 137/
2008. (V. 16.) Korm. rendelet is hivatkozik rá,
és a nyelvvizsgáztatás Akkreditációs Kézi-
könyve is elképzelhetetlen volna nélküle. A
magyar nyelvoktatásban és nyelvvizsgáztatás-
ban hamar elterjedtek a B2 és C1 szintekként
meghatározott elnevezések, és még a nyelvta-
nulók körében is kezdik kiszorítani az olyan
elnevezéseket, mint például a középhaladó,
mert „a KER egy széles közönség számára
pontosan fogalmazza meg az egyes szinttarto-
mányok tartalmát, jellemzőit” (Dávid 2012:
19). Ugyanakkor 
egy 2017–2018-as kutatás szerint a közoktatás-
ban dolgozó nyelvtanárok nem mindig válasz-
tanak a csoportok nyelvtudásának megfelelő
tankönyvet, és „képzést lenne érdemes beve-
zetni a nyelvtanárok részére a KER szintrend-

szer valós megismerésére” (Öveges–Csizér
2018: 224).

Még ha a szintek némelyike kevésbé is-
mert is maradt, a KER megvalósította a fő cél-
ját: az intézmények, szakmabeliek és a
felhasználók között párbeszédet, együttműkö-
dést és kapcsolódási pontokat hozott létre; az
idegen nyelvi tanterveket, képzéseket, tan-
könyveket, tanúsítványokat egy közös koordi-
náta-rendszerbe helyezte. Azonban kritikát is
megfogalmaztak a felhasználók, ezekre az
észrevételekre kívánt az Európa Tanács az új
KER-rel, a Companion Volume with New
Descriptors, avagy Kézikönyv a KER-hez új
szintleírásokkal (Council of Europe 2018) ki-
advánnyal reagálni.

Az előszókban, bevezetőben és a kiadvány
alapjául szolgáló projekt leírásában a Compa-
nion Volume (2018) megismétli az első KER-
kiadvány célkitűzéseit: a többnyelvű és
kulturálisan sokszínű Európában a nyelvta-
nulót nyelvhasználónak és társadalmi sze-
replőnek tekinti, aki más nyelvhasználókkal
szeretne együttműködni akár több nyelv tudás-
ának és használatának segítségével, de sokszor
anélkül, hogy a nyelv állna érdeklődésének
középpontjában. A nyelvtanuló ideális esetben
több nyelvből többféle egyenetlen nyelvtudás-
sal rendelkezik, más szinten ért (recepció),
tudja magát kifejezni (produkció), kommuni-
kál (interakció) és közvetít (mediáció). Össze-
hasonlítva a régi KER-kiadvánnyal, az egész
új KER-kiadványon átível azonban az a kon-
cepcionális váltás, miszerint a nyelvtanuló
nem az idealizált anyanyelvi beszélő kompe-
te

mint közvetítő nyelvet kutató szakem-
berek véleményét (Illés 2013, Jenkins 2007,
Seidlhofer 2010). Ennek megfelelően az új
vagy átdolgozott KER-szintleírások sokszor a
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célnyelvi beszélőt említik, illetve C2 szinten
a leírások a kompetens nyelvhasználóra utalnak,
ellentétben a régi KER-leírásokkal, melyek az
anyanyelvi beszélőt tekintették viszonyítási
alapnak.

A kiadvány szintleírásokat tartalmazó
része több mint száz oldalban tárgyalja az új
és átdolgozott skálákat. Sok skála kiegészült
A1 szintű vagy az úgynevezett pre-A1, az A1
szint előtti szint leírásával, más skálák pedig
a C1 és C2 szinteken váltak pontosabbá.
Mindazonáltal van olyan skála, amelynek va-
lamennyi szintje kiegészítésre szorult, ilyen
például a ’Személyes és hivatalos levelezés ér-
tése’ skála. A kibővített skálákban a könnyebb
eligazodás érdekében az eredeti szintleíráso-
kat kék színnel nyomtatták, míg a kiegészíté-
seket fekete színnel. Számos új skálával is
találkozhatunk, például a ’Szabadidős olvasás-
készség’ ilyen. Modernizációs törekvésként
fogható fel a ’Telekommunikációs eszközök
használatának’ teljesen új skálája, az ’Online
beszélgetés és megbeszélés skálája’, ahogyan
a ’Cél-orientált online tranzakciók és együtt-
működés skálájának’ beemelése is. A fonoló-
giai kompetencia leírásához az új KER új
skálát biztosít, mely nagyban épít az érthető-
ség fogalmára, és még C1, sőt C2 szinten is
megengedi a nyelvtanulónak, hogy megőrizze
anyanyelvi akcentusát. A többnyelvűség és
multikulturalitás önálló skálákat kapott, vél-
hetően így az interkulturális kompetenciák le-
írása közérthetőbbé fog válni.

Az eredeti KER kevéssé foglalkozott a
közvetítéssel, ezt a Companion Volume pó-
tolja, ugyanakkor új koncepcióval is áll elő:
sokkal tágabban értelmezi a közvetítési kész-
séget, mint a Magyarországon megszokott
közvetítés értelmezés, ami az egyik nyelvről
a másikra történő fordítás vagy tolmácsolás
készsége. Az új KER-kiadvány szerint a köz-
vetítés magában foglalja az értés, a kifejezés
és az interakció készségeit is, ezáltal a legösz-

szetettebb készség. A kiadvány közvetítésként
értelmezi a két személy közötti közvetítést, a
két kultúra vagy két társadalmi csoport közötti
közvetítést. Ugyanígy közvetítésnek minősíti
az írott forrásként olvasott vagy vizuálisan pre-
zentált információ szóbeli összefoglalását,
vagy a szövegek bővítését avagy egyszerűsí-
tését. Ugyancsak ebbe a készségbe sorolódik
a jegyzetelés, vagy az irodalmi szövegekre
való reflektálás, azok elemzése. A konstrukti-
vizmus hatása sejlik fel a ’Csoportban történő
együttműködés’ és a ’Csoportmunka vezetése’
skálák mögött.

A kiadványban a kétségtelen nóvumot a
jelnyelvet leíró skálák jelentik, ami a jelelés
nyelvként való elismeréséhez bizonyára hozzá
fog járulni az Európai Unióban. Bár hazánk-
ban a 2009. évi CXXV. törvényben Magyar-
ország a magyar jelnyelvet önálló, természetes
nyelvnek ismerte el, sok az elvégzendő munka
még az oktatási rendszerben, hogy a jelnyelv
valóban elismert nyelvvé váljon, tanítása el-
terjedjen, és a siketek lehetőségei bővüljenek.
Ehhez nagyszerű kiindulási pont lehet a Com-
panion Volume, de nyelvtanárként is érdekes
olvasni ezeket a szintleírásokat, mint pl. az A1
szintűt: „Jelelni tudja a hónapokat, a hét nap-
jait vagy egy nap időpontjait” (Council of Eu-
rope 2018). A hét jelnyelvre vonatkozó leírást
a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyete-
mén dolgozták ki, és a Companion Volume
más, a jelelés szintezésére alkalmas skáláit
szintén ellátták az ezt jelző PROSIGN fel-
irattal.

Az új KER egy rendkívül inspiráló része a
függelék, amely nemcsak a szintek általános
leírását, az önértékelő táblázatok kiejtéssel ki-
egészített új változatát és a projekt módszer-
tanának leírását tartalmazza, hanem szituációs
példákat az ’Online interakció’ és a ’Közvetí-
tés’ skáláinak fokozataira a személyes, közé-
leti, szakmai és oktatási tartományokban. Ez
a 6. függelék sorvezetőként vagy ihletként

Könyvszemle 169

MNYO.majus.qxp_Layout 1  2020. 05. 07.  8:27  Page 169



szolgálhat feladatfejlesztők, tankönyv- és
jegyzetírók vagy óráikra készülő nyelvtanárok
számára, amikor feladatközpontú és célorien-
tált tanórai vagy értékelésre szánt feladatokon
dolgoznak. A szakmai tartomány alatt felsorolt
példák különösen a középfokú vagy felsőok-
tatásban szaknyelvet oktatók, vagy a szak-
nyelvi méréssel foglalkozó kollégák számára
lehetnek hasznosak.

A kiadvány jelenleg angol és francia nyelven
érhető el, már készül a német kiadás is, de a
többnyelvűség ideálja mentén bizonyára hama-
rosan elkészülnek a fordítások más nyelvekre is.
Ajánlom idegen nyelvi tantervfejlesztőknek,
nyelvvizsgaközpontok munkatársainak, hi-
szen a 2001-es szintleírások számtalan ponton
kerültek pontosításra. A Companion Volume a
jelnyelv szakembereinek biztosan alapdoku-
mentumává fog válni, de tanulságos lehet még
minden nyelvtanárnak, aki a KER-szintekkel
dolgozik. Nem letehetetlen olvasmány, hanem
inkább egy kézikönyv, amihez vissza-vissza-
tér az olvasó, és egyszerre egy-egy szakaszát
tudja csak befogadni.
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