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IDEGEN NYELVEK1
ÉLŐ IDEGEN NYELVEK
ALAPELVEK, CÉLOK
Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalmai összhangban vannak az Európa
Tanács ajánlásaival, alapvetően azonban a tanulók társadalmi szükségletei határozzák meg.
A nyelvtanulás célrendszere a következő:
— A kommunikatív kompetencia fejlesztése: a tanulók tudják megoldani
nyelvhasználatot igénylő feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.
— A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése: a tanulók
legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek és hasonlóságainak
értelmezésére, és váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák iránt. Fontos
a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más
nyelvek és kultúrák megismerése iránt.
— A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása a nyelvtanítás
tartalmának rugalmas keretein belül.
— Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése: a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a
mai kor igényeinek és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és
információs technológiák használatának beépítésével történjék, ezzel is segítve az
autonóm nyelvtanulóvá válást.
— A nyelvtanulási stratégiák kialakítása: a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását
önállóan fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket
hatékonyan és sikeresen elsajátítani.
Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának célrendszerében hangsúlyozzuk a
kommunikatív kompetencia kialakítását, amely több elemből áll. Részei a nyelvi, a
szociokulturális, a szociolingvisztikai és a szövegkompetencia.
A nyelvi kompetencia magába foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai és
fonológiai ismereteket, továbbá ezek használatának képességét. A nyelvi kompetencia az
olvasott és a hallott szöveg értése, a beszédkészség, az interakció és az íráskészség
fejlesztésén keresztül aktiválódik.2
A szociokulturális kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét
jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak,
1

A kisebbségek nyelvének nemzetiségi nyelvként történő tanításáról külön jogszabály rendelkezik. A magyar
mint idegen nyelv tantárgyi tartalmait – sajátos helyzete miatt – a kerettantervek külön szabályozzák. A tantárgy
beemelése a közoktatásba azt a célt szolgálja, hogy a migráns és az idegen anyanyelvű diákok bármikor be
tudjanak lépni a magyar közoktatás rendszerébe, és ott sikeresen tudjanak teljesíteni. Másrészről a célok,
feladatok, tartalmak megfogalmazása mintául szolgálhat a határainkon túl élő kisebbségi és származásnyelvi
magyar diákok nyelvi oktatásában. A magyar mint idegen nyelv egyrészt beilleszkedik az élő idegen nyelv
műveltségi területbe, másrészt rugalmasan alkalmazkodik a diákok sajátos helyzetéhez, nyelvtudásához. Emellett
a diákok kulturális beilleszkedését segítő ismereteket nyújt, amivel hozzájárul egészséges
személyiségfejlődésükhöz, valamint a magyar társadalomban való sikeres, konfliktusmentes boldogulásukhoz.
2
Ide tartozhat még a közvetítés (fordítás és tolmácsolás) készsége is.
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az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt, tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például
udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek,
dialektusok).
A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló megtanulja, hogyan épül fel egy
szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, milyen
szabályai vannak az interakciónak, milyen típusú szövegeknek milyen jellegzetes nyelvi
elemei vannak.
A nyelvet nem lehet elválasztani attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a
nyelvtanítást mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével,
és segíteni kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség
elérhetővé váljék a számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló
interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése, azaz a tanuló legyen képes felismerni és
megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő hasonlóságokat és
különbségeket, továbbá ismerje és tudja alkalmazni a más kultúrák képviselőivel való
kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat.
Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat
célkitűzéseivel összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az
idegennyelv-tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és
interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak tanulása
során is hasznosítani tudnak. Ugyanakkor törekedni kell arra is, hogy más műveltségterületek
ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok. Emellett az idegen nyelvtanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátítására: az
előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos és
kooperatív tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás
fontosságának felismerésére.
Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több
lehetőséget nyújtanak a nyelvtanulóknak és a tanároknak a közvetlen kapcsolatra a
célnyelvvel és a célnyelvi közösséggel. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és a
nyelvtanulás eredményességét, mert közvetlen hozzáférést biztosít a célnyelvi kultúrához,
azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT az
autonóm nyelvtanítás és nyelvtanulás kiváló eszköze.
A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségük van a
nyelvtanulási stratégiáknak. A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon számára érthető
információt a tanulás céljáról, folyamatáról és módszereiről
A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és
kommunikációs szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi
tevékenységekben részt venni.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK
Az idegen nyelvek esetében valójában több tantárgyról beszélünk, hiszen a műveltségterület
több idegen nyelvet ölel fel. A Nat meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett pedig kitér az emeltebb képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztható követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt
a Nat, a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt
Közös európai referenciakeretben (KER)3 megadott nyelvi szintek és kompetenciák testesítik
meg. További részletezést a különböző nyelvek és nyelvi elemek (témakörök,
beszédszándékok stb.) tekintetében a kerettantervek biztosítanak.
A Nat tehát a különböző idegen nyelveket egységes területként kezeli, különbséget –
ahol releváns – az első és a második idegen nyelv között tesz. A minden diák számára
minimálisan kötelező elvárásokban három szakaszt különít el: a kötelező kezdésre építve a 4.,
az 5–8. és a 9–12. évfolyamokat.
Az általános iskolai tanulmányok végére minden tanulónak legalább egy idegen
nyelvből el kell jutnia a hatfokú európai skála második, A2 szintjére.

Minimumszintek
Az elvárt minimumszinteket az alábbi táblázat foglalja össze, részletezésük a táblázat alatt található. További
szintek és az itt jelöltek részletezése a KER-ben olvasható. Az intézmények idegen nyelvi programjaikban
profiljuknak, meghatározott céljaiknak és lehetőségeiknek megfelelően a megadott szintektől felfelé minden
esetben eltérhetnek.

Első idegen nyelv
Második idegen nyelv

4. évfolyam,
minimumszint

5–8. évfolyam,
minimumszint

9–12. évfolyam,
minimumszint

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

–

–

A2

Emelt/ebb szintű képzés esetén megcélozható szintek
A 9–12. évfolyamok tekintetében emelt szintű képzés esetén (például, ha a tanulói igények alapján kötelező a
felkészítés az emelt szintű [B2] érettségire) a 10. évfolyam végére a B1-B2 szint tervezhető, a tanulmányok
végére pedig a B2, azaz a „középszint” várható el az első idegen nyelvből. Bizonyos programoknál a „haladó
szint” (C1) is elérhető. Második idegen nyelvből a harmadik szakasz végére szintén eljuthatnak a tanulók a B1B2 szintre. A lenti táblázatban megjelölt szintek megcélzása az intézmény és a tanulók lehetőségeinek, céljainak
függvénye.

3

Közös európai referenciakeret. Nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés. Kulturális Együttműködési Tanács
Közoktatási Bizottság Élő Nyelvek Osztálya, Strasbourg. Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs
Központ Kht., 2002. (Részletes leírásukat lásd a szöveg további részében.)
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4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10. évfolyam

12. évfolyam

Első idegen
nyelv

KER-szintben
nem megadható

A1

A2-B1

B1-B2

B2-C1

Második
idegen nyelv

KER-szintben
nem megadható

KER-szintben
nem megadható

A1

A2

B1-B2

***
Szintleírások (a KER alapján)
A1, minimumszint
Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon
alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud
mutatkozni, be tud mutatni másokat; válaszolni tud személyes jellegű kérdésekre (például,
hogy hol lakik), ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen
jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél
és segítőkész.
Olvasott szöveg értése

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon,
reklámokban, katalógusokban.

Hallott szöveg értése

Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére,
családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak.

Beszédkészség

Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól
artikulálva beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket
ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal
le tudja írni lakóhelyét, ismerőseit.

Interakció

Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes adatokra vonatkozó
kérdéseket. Képes egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül
szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra.

Íráskészség

Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.

Nyelvhelyesség

Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű,
betanult nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát. Alapszókincse
van, amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó szavakból és
fordulatokból áll.

A2, alapszint
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és
családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és
begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon
információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket
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használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel
kapcsolatos dolgokról.
Olvasott szöveg értése

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A
kért információt ki tudja keresni.

Hallott szöveg értése

Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára
ismert dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű
üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.

Beszédkészség

Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló
beszélgetésben, amely közvetlen információcserét igényel ismert
tevékenységgel kapcsolatban. Megérteti magát a társasági
beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját,
lakóhelyét, tanulmányait.

Interakció

Fel tud tenni kérdéseket, és tud egyszerű állításokra reagálni.
Tudja jelezni, mikor követi a kommunikációt, de ritkán ért meg
eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja tartani a beszélgetést.

Íráskészség

Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.

Nyelvhelyesség

Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még
rendszeresen elkövet alapvető hibákat. Szókincse elegendő
alapvető kommunikációs szükségletek kielégítésére.

B1, küszöbszint
Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben,
amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például munka, iskola,
szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre utazás
során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe
tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és
törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.
Olvasott szöveg értése

Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő
információt, amelyek hétköznapi témákkal kapcsolatosak, gyakori
témákkal foglalkoznak. Megérti az eseményekről, érzelmekről,
véleményekről szóló írásokat.

Hallott szöveg értése

Főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet, ha rendszeresen
előforduló, ismerős témáról szól. Megérti a legfontosabb
információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek aktuális
eseményekről,
illetve
az
érdeklődési
köréhez
vagy
tanulmányaihoz kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben
viszonylag lassan és világosan beszélnek.

Beszédkészség

Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterületen utazás közben
felmerülő helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi témákról
adódó beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal
elmondja élményeit, céljait. Röviden megindokolja és
megmagyarázza a véleményét. El tud mondani egy történetet, és
véleményét meg tudja fogalmazni.
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Interakció

Szemtől
szemben
képes
egyszerű
kommunikáció
kezdeményezésére, fenntartására és befejezésére ismerős vagy
számára érdekes témákban. Meg tudja ismételni az elhangzottak
egy részét, hogy meggyőződjön arról, hogy egyformán
értelmezik-e az elmondottakat.

Íráskészség

Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert,
hétköznapi témákban. Beszámol élményeiről, véleményéről.

Nyelvhelyesség

Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos „begyakorolt” szerkezetek
és mondatfajták gyakran használt körét viszonylag helyesen
használja. Elegendő szókincse van ahhoz, hogy ki tudja magát
fejezni a legtöbb saját, mindennapi életével kapcsolatos témában.

B2, középszint
Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek
gondolatmenetét, beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is.
Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű
beszélővel. Képes világos és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, aktuális
témákról képes kifejteni véleményét a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével.
Olvasott szöveg értése

Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek,
beszámolók, narratívák) lényegét, illetve a bennük lévő
információt, érvelést. Jórészt megérti az eseményekről,
érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi prózai szövegeket.

Hallott szöveg értése

Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést,
ha ezek számára nem idegen szakterületet érintenek. Megérti a
rádió és tévé aktuális eseményekről szóló hírműsorainak lényegét,
valamint a köznyelvet használó játékfilmek többségét.

Beszédkészség

Felkészülés nélkül folyékonyan és természetesen vesz részt
anyanyelvű beszélőkkel folytatott beszélgetésben mindennapi
témákról. Részletesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és
megvédi véleményét, el tud mondani egy történetet.

Interakció

Tud beszélgetést kezdeményezni, megfelelő időpontban szólal
meg, és be tudja fejezni a beszélgetést, ha szükséges, bár ezt nem
mindig tudja elegánsan megvalósítani. Ismerős témák esetén fenn
tudja tartani a beszélgetést azáltal, hogy megértését jelzi, illetve.
más személyeket is be tud vonni a beszélgetésbe.

Íráskészség

Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a
jelenkor problémáiról és az érdeklődésével kapcsolatos témákról.
Beszámol élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy álláspont
mellett és ellen.

Nyelvhelyesség

A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem vét félreértést
okozó hibát, és legtöbb hibáját ki tudja javítani. Általános
témákban és saját érdeklődési területén jó szókinccsel rendelkezik
ahhoz, hogy szabatosan ki tudja fejezni magát.
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KLASSZIKUS NYELVEK
ALAPELVEK, CÉLOK
Magyarországon a klasszikus nyelvek közül háromnak van – különböző mértékű – tanítási
hagyománya. Ezek: a latin, az ógörög és az óhéber nyelv. Közülük ma a latin tanítása a
legelterjedtebb, a Nat tehát a latin nyelv esetében fejti ki a fejlesztési feladatokat és
közműveltségi elemeket.

Nyelvi és szövegkompetencia
A latin nyelv tanulásának legközvetlenebb hatása a nyelvi és szövegkompetenciára van.
Fejleszti a verbális logikai készségeket, valamint az elvont, matematikai természetű logikával
együtt az elemző, analogikus, áttekintő, rendszerező és szintetizáló képességeket.
A latin nyelv tanulása kiemelkedően fejleszti a szövegértés képességét, hiszen a tanítás
módszerének legfontosabb eszköze az írott szövegek tanulmányozása. Tanítása során
általában rövid, könnyen áttekinthető szövegektől haladunk a hosszabb, összetettebb, irodalmi
részletekig.

Közvetítő készség
Mivel a klasszikus nyelvek beszélt formáját nem használjuk, és köznyelvi szövegek alig
maradtak ránk, így elsődlegesen irodalmi szövegeket tanulmányozunk. A szöveggel mint
önálló létezővel foglalkozunk, ezért a klasszikus nyelvek alkalmasak arra, hogy a pontos és
stílushű fordítás készségét fejlesszék. Amikor egy adott szöveg többrétegű jelentését
közvetítjük, a fordítás készsége erősen fejleszti a fogalmazás készségét és az erre irányuló
igényességet mind az anyanyelvi, mind az idegen nyelvi megnyilatkozásokban.

Nyelvtanulási stratégiák kialakítása
A klasszikus nyelvek tanulása másféle nyelvtanulási stratégiákat fejleszt, mint az élő idegen
nyelveké. Mivel itt nem a szóbeliség, hanem az írott szövegek tanulmányozása dominál,
elsősorban a nyelvtanulás rendszerszerű módszerei állnak előtérben: az adott nyelv alaktani,
mondattani és szövegszerkesztési sajátosságait elvi szinten, logikai szempontból közelíti meg.

Célnyelvi műveltség
A klasszikus nyelvek jellegzetes műveltségének elsajátítása nagymértékben elősegíti az
európai közös kultúrkincs megismerését, befogadását.
A klasszikus nyelvek tanításának a kultúrtörténeti ismeretek átadása és az ezekkel
kapcsolatos források megismertetése is fontos célja. Lényeges mozzanat az is, hogy a tanulók
megismerjék a klasszikus műveltség és a mai európai kultúra közötti folyamatosságot, ennek
közvetítő eszközeit, a művészetek és a tudományok hagyományőrző funkcióját is.

59

Nemzeti alaptanterv – 2012
IDEGEN NYELVEK
___________________________________________________________________________

Interkulturális kompetencia
A klasszikus kultúrákkal való ismerkedés folyamatában a diákok olyan világgal
találkozhatnak, amely jelentősen eltér a mai valóságtól, értékhordozó jellege mégis
egyértelmű. A klasszikus nyelvekkel és kultúrával való megismerkedés lehetővé teszi, hogy a
diákok rálássanak európaiságunk összetett forrásaira.
A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása
A klasszikus nyelveken olvasott szövegek gyakran történeti forrásértékkel is bírnak, és az
eredeti nyelven olvasott – s így szintaktikailag-stilisztikailag is alaposan értelmezett – szöveg
jó gyakorlat a történelmi források elemzéséhez, kritikájához.
A klasszikus nyelvek tanulása szinte kizárólag irodalmi szövegekre irányul. Az idegen
nyelven olvasott irodalmi szöveget a maga nyelvi szerkesztettségében, sokrétegű
strukturáltságában vizsgáljuk.

Információs és kommunikációs technikák alkalmazási képességének fejlesztése
A klasszikus nyelvek tanulásakor nagy szerepe van a kultúrtörténeti ismeretek elsajátításának
is. Az ismeretek feldolgozása alkalmat ad az önálló gyűjtőmunkára. Az internet használata a
klasszikus kultúrtörténeti ismeretek megszerzésében ma már nélkülözhetetlen.

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK
A Közös európai referenciakeret élő nyelvi szintjeivel a latin kimeneti követelményeiben a
következő elemi elvárások állíthatók párhuzamba:
KER A2

minimumkövetelmény
3. idegen nyelvként
KER B1

minimumkövetelmény
2. idegen nyelvként

KER B2

minimumkövetelmény
magasabb szintű képzés esetén
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Ismert adaptált latin szövegek szókészletének és nyelvtani
elemeinek felismerése, a szövegekhez kapcsolódó
kultúrtörténeti ismeretek.
Adaptált latin szöveg fordítása, korlátozott nyelvtani
ismeretek (nem rendhagyó alaktani jelenségek, mondattani
struktúrák felismerése), a kultúrtörténeti ismeretek
viszonylag szűk köre (antik vonatkozású szövegek és
műalkotások tartalmi megértését szolgáló ismeretek).
Közepesen nehéz klasszikus szöveg fordításának készsége,
a nyelvtan magas fokú ismerete (rendhagyó nyelvtani
jelenségek, a mondattani struktúrák aktív használata), a
gazdagabb kultúrtörténeti ismeretek (az antikvitás
műveltségterületeinek és azok utóéletének összefüggő
ismerete).

