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Katona Lucia 

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai1 

1. Bevezetés 

Ez a tanulmány arra a nyelvvizsgáztatásban döntő jelentőségű kérdésre 
igyekszik válaszolni, hogy az idegennyelv-tudás mérésekor mit és hogyan 
érdemes tesztelni. A "mit?" kérdésre a modern idegennyelv-
oktatás/vizsgáztatás a "kommunikatív kompetencia" fogalmát javasolja válasz-
ként, de tudatában kell lennünk, hogy még mindig nincs teljes egyetértés 
arról, pontosan milyen összetevők alkotják ezt a fogalmat, bár már számos 
elméleti modell (pl. Canale és Swain 1980, Canale 1983, Bachman 1990 
etc.) született meghatározására. Ennek ellenére úgy vélem, hogy a szakiro-
dalom elméleti modelljeinek számos gyakorlati vonatkozása van, amelyek 
útmutatóul szolgálhatnak a hatékonyabb idegennyelv-tanítás és tesztelés 
megtervezéséhez. 

Magyarországon napjainkban a két terület közül a nyelvvizsgáztatás 
kapott kiemelt szerepet, elég csak a három szintű érettségi tervére vagy a 
tavalyi, a nyelvvizsgáztatásról szóló kormányrendeletre2 gondolni, amely ki-
mondja, hogy az egyes nyelvvizsgarendszereket akkreditálni kell a minőség-
biztosítás érdekében. Ezért ez a tanulmány is a nyelvvizsgáztatásra helyezi a 
hangsúlyt, s a korszerű nyelvvizsgarendszerek kialakításához kínál segítséget, 
miközben azt az elméletileg sokak által támogatott, de a gyakorlatban még 
nem eléggé megvalósított tételt támasztja alá, hogy a kommunikatív nyelvtu-
dást leginkább kommunikatív nyelvi tesztek (más szóval nyelvvizsgák) segítsé-
gével lehet és érdemes mérni. A kommunikatív nyelvtanítás és nyelvvizsgáz-
tatás kapcsolatának rövid taglalása után az angolszász szakirodalom megálla-
pításaira támaszkodva összefoglalom a kommunikatív nyelvi tesztek legfonto-
sabb ismérveit, s javaslatot teszek egy olyan kritériumrendszer felállítására, 
amely segítséget nyújthat korszerű kommunikatív nyelvvizsgák kialakításához 

1Ez a tanulmány a Manchesteri Egyetemen 1993-ban Irt Master of Education disszertációm harma-
dik fejezetének felfrissítésén alapszik (amelynek rövidített változata a NovELTy 1998 decemberi 
számában jelent meg). 
2A Kormány 71/1998. (IV.8.) Kormányrendelete az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 
nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga bizonyítványokról. 
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(különös tekintettel a szóbeli nyelvvizsgáztatásra), valamint a már létező 
nyelvvizsgák megítéléséhez is alapul szolgálhat. 

II. Kommunikatív nyelvtanítás 

Ha elfogadjuk azt a megközelítést, hogy a nyelv a kommunikáció esz-
köze, akkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy a nyelvet mindig kontextus-
ban, társadalmi környezetben és célirányosan használjuk. Stern (1992) úgy 
képzeli, hogy a nyelvtudás egy skálán ábrázolható, amelynek három fokozata 
van (Id. 1. ábra): 

1 .ábra: 
A nyelvtudás három fokozatú beosztása < > 

Relatív absztrakt Kommunikatív Relatív konkrét 
nyelvtudás (kompetencia) készségek nyelvi viselkedésformák 

Ez a hármas beosztás alkalmas lehet a nyelvtanítás/-vizsgáztatás céljai-
nak háromféleképpen való meghatározására két tényezőtől: a diákok nyelv-
tanulási céljaitól s nyelvtudásuk szintjétől függően. 

1) Ha a tanulók jól meghatározott nyelvtanulási célokkal rendelkeznek, 
érdemes részletesebb célokat kitűznünk, ha csak általánosabb nyelvtanulási 
céljaik vannak, elég a nyelvtudás tágabb értelmezése (mint kommunikatív 
kompetencia vagy készségek). 

2) A nyelvtudás szintjétől függően kezdeti célunk a tágabb értelemben 
vett nyelvtudás mint kompetencia lehet, később kerülhet sor a nyelvtudási 
célok részletesebb meghatározására, s ekkor már a készségekre is nagyobb 
hangsúlyt fektethetünk. 

Úgy vélem, a nyelvtudás e többfokozatú megközelítése rendkívül 
hasznos lehet a nyelvvizsgáztatásban is, amennyiben korszerű, a vizsgázók 
igényeihez igazított vizsgarendszert akarunk kialakítani. 

III. Kommunikatív nyelvvizsgáztatás 

Sajnálatos módon még mindig nagy az eltérés a kommunikatív nyelv-
tanítás és -vizsgáztatás között. Bár a tanításban a nyelvet mint a kommuniká-
ció eszközét használjuk, s ezért a kommunikációs készségek tanítására nagy 
figyelmet fordítunk, a vizsgáztatás terén még nagy lemaradások tapasztalha-
tók. 
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Pedig Wilkins már 1976-ban nyomatékosan azt javasolta, hogy a 
kommunikációs készséget szisztematikusan kell vizsgálni integratív3 teljesít-
ménymérő tesztek segítségével, igaz, hogy az ezzel kapcsolatos nehézségekre 
is felhívta a figyelmet. Savignon (1983) véleménye szerint is a nyelv hatásos 
használatát kell mérni, s ő szögezte le, hogy ha a kommunikatív kompetencia 
kialakítására törekszünk a tanításban, azt is kell tesztelni a vizsgákon. 

Tehát régóta nagy igény mutatkozik kommunikatív nyelvvizsgák kifej-
lesztésére, s ehhez jó alapot szolgáltatott a természetes kommunikáció leg-
fontosabb kritériumainak leírása. Most ennek a kutatásnak az eredményeire, 
illetve angolszász szakértők véleményére alapozva szeretném ismertetni a 
kommunikatív nyelvi tesztek legfontosabb jellemzőit a szakirodalom alapján 
(Id. a függelékben levő 2. ábrát), de felhívom a figyelmet arra, hogy néhány 
kritérium csak a szóbeli vizsgákra jellemző. 

IV. A kommunikatív nyelvi tesztek megkülönböztető jegyei 

A következőkben a 2. ábra táblázatában összefoglalt, az egyes szak-
értők által javasolt legfontosabb jellemzőkhöz néhány kiegészítő vagy ma-
gyarázó megjegyzést fűzök a könnyebb érthetőség érdekében. 

IV. 1. Morrow (1977,1979,1982) 

Morrow elképzelése szerint a kommunikatív szóbeli vizsgák szemtől-
szembeni szituációban lezajló interakción alapszanak, s kiszámíthatatlan a 
kimenetelük, hiszen a résztvevőknek valós időben kell váratlan közléseket 
feldolgozniuk. A vizsgák kontextus-függőek, ahol a szituációs és a nyelvi 
kontextusnak megfelelő nyelv használatát várják el a vizsgázóktól. Mind a 
szituáció, mind pedig a feladat autentikus (azaz egyik sincs leegyszerűsítve), a 
résztvevőknek előre kitűzött célt kell elérniük, s az interakció sikerét a vizsgá-
zók teljesítménye s nyelvi viselkedési formáinak végeredménye alapján ítélik 
meg. Az értékeléshez Morrow három kommunikatív szempontot ajánl: a 
kifejezés pontosságát, helyességét és folyékonyságát. 

West (1994) a következő szempontokra hívja fel a figyelmet Morrow 
1977-es cikkének összefoglalásakor: az autentikusság fogalma mind a szöve-
gekre, mind pedig a feladatokra ki kell, hogy terjedjen. Integratív teszteket 
érdemes alkalmazni, amelyek a nyelvtudást globálisan mérik, szemben az 
egyes elemek külön-külön való számonkérésével. A teljesítmény-alapúság azt 
jelenti, hogy a valós teljesítményt mérjük, nem pedig a mögöttes kompeten-

3AZ integratív tesztek (pl. a diktálás) azt kívánják meg a vizsgázótól, hogy számos nyelvi készséget 
egyszerre használjon fel. 
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ciát. A tesztek lehetnek objektívek (beszédértés, olvasás) és szubjektívek (be-
szédkészség, írás), de mind előre tekintő jellegűek, azaz a jövőbeni valós 
célnyelvi szituációk jegyeit tartalmazzák. Követelmény még a jó validitás4 és 
pozitív visszahatás a tanításra, valamint a gyakorlati megvalósíthatóság és 
megbízhatóság5. 

IV. 2. Carroll (1980,1982) 

Carroll véleménye szerint a vizsga és a tanterv kapcsolatában ügyel-
nünk kell rá, hogy mind a tanítás, mind a tesztelés a diákok kommunikatív 
nyelvi igényeinek elemzésén alapuljon. Az elsődleges cél a nyelvhasználat 
mérése kell, hogy legyen, hiszen a nyelvtudás végső kritériuma az, hogy a 
tanuló hatásosan tudja-e alkalmazni a nyelvet a különböző nyelvi helyzetek-
ben. Ehhez célirányos tesztelési keretrendszerre van szükség, amelyben 
pontosan meghatározzuk a nyelvhasználat céljait s helyzeteit, valamint a 
nyelvi készségeket és funkciókat. Kritérium-függő vizsgáztatást6 javasol a szer-
ző, amelyben a kritériumokat a kommunikatív nyelvi igények, feladatok és 
viselkedésformák előre meghatározott listája szabja meg. A megbízható érté-
keléshez ki kell dolgozni a nyelvtudás egyes szintjeinek s az adott szinten 
elvárható tipikus nyelvi teljesítménynek a leírását. 

IV. 3. Brown és Yule (1983) 

Brown és Yule számunkra igen érdekes, kétszer két rubrikából álló 
mátrixot dolgozott ki a szóbeli interakció leírására (Id. 3. ábra). 

3. ábra: Brown és Yule (1983) szóbeli interakciós modellje 

Turnusok/ 
Nyelvi funkciók 

Rövid Hosszú 

Tranzakcionális pl. kérdés-felelet pl. előadások 

Interakcionális pl. beszélgetés pl. anekdoták, viccek 

Ebben a táblázatban a szerzők két fő nyelvi funkciót jelölnek meg: 
tranzakcionális (információ-átadásra és dolgok elintézésére) és interakcionális 
funkciót (a társadalmi/társasági kapcsolatok fenntartására), s úgy vélik, mind-
kettő előfordulhat rövid és hosszú "turnus"-okban7. E mátrix alapján a követ-

Validitás: amilyen mértékben a teszt azt méri, aminek a mérésére készült. 
'Megbízhatóság: amilyen mértékben megegyezik a teszt értékelése személytől és időponttői füg-
getlenül. 
A kritérium-függő tesztek a vizsgázó teljesítményét valamilyen szempont(ok) alapján ítélik meg, s 
nem a többi vizsgázó teljesítményéhez hasonlítják. 
'Turnus (angol "turn"): amit a beszélő egyhuzamban elmond. 
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kező javaslatokat teszik a szóbeli készségekkel kapcsolatban: mind a négy 
típust kell tanítani és mérni, de különösen a hosszabb tranzakcionális turnu-
sok kiváltása fontos, mert a hatásos kommunikációt itt lehet leginkább elérni. 
Feladatokat kell adni a diákoknak, ám arra kell törekedni, hogy a feladatok 
változatosak, célirányosak és információs űrön alapulók legyenek. Az értéke-
lési szisztéma az elvárt információkon alapuljon (azaz az átadandó üzenet 
szükséges elemei alapján ítéljük meg a feladat végkimenetelét). 

IV. 4. Canale (1983) 

Canale és Swain (1980) három, majd később négy elemű kommunika-
tív kompetencia-modellje alapján (amely nyelvtani, szociolingvisztikai, dis-
kurzus és stratégiai kompetenciát tartalmaz) Canale a következőket javasolja 
a kommunikatív nyelvtanításra és -vizsgáztatásra vonatkozóan: ha a kommu-
nikatív kompetenciát úgy fogjuk fel, mint a kommunikációhoz szükséges tu-
dás és készségek rendszerét, akkor a tanítás és a vizsgáztatás is tudás- és kész-
ség-alapú kell, hogy legyen, de úgy, hogy mind a négy kompetenciát 
integratív módon kezeljük. A diákok kommunikatív nyelvi igényeinek figye-
lembevételével értelmes és valósághű interakcióba vonjuk be őket, s építsünk 
anyanyelvi kommunikatív készségeikre is. Canale ezenkívül a tanterv tágabb 
értelmezését javasolja, azaz ne csak a célnyelvet, hanem a kultúráját is tanít-
suk, de a nyelvről általában se feledkezzünk meg, hiszen e három terület 
integrálódására van szükség mind az idegennyelv-tanításban, mind pedig a 
nyelvvizsgáztatásban. 

IV. 5.Weir(1988,1993) 

Weir javaslatai közül szeretném kiemelni a következőket: a vizsgáknak 
legyen előre meghatározott specifikációjuk (azaz részletes leírásuk), interaktív 
és direkt tesztelési módszerekre van szükség, ahol a valós életbeli teljesít-
ményt mérjük realisztikus diskurzus-feldolgozási tevékenységeken keresztül, 
majd kvalitatívan értékeljük részletes értékelési skálák segítségével, amelyek-
nek fő szempontjai a kommunikatív célok teljesítése és a nyelvhelyesség le-
gyenek. A vizsgák rendelkezzenek magas tartalmi8 és triviális validitással9. 

IV. 6. Nation (1989) 

Végezetül Nation szempontrendszerére hívom fel a figyelmet, amely a 
szóbeli feladatok alábbi öt jellemzőjét helyezi előtérbe: a diákok szerepeket 

ta r ta lmi validitás: amilyen mértékben releváns nyelvi tartalmat mér a teszt. 
"Triviális validitás (angol "face validity", Némethné Hock Ildikó magyarítása): amilyen mértékben a 
felhasználók jónak és relevánsnak tartják a tesztet. 
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játsszanak el, a feladatok jelentsenek kihívást, ugyanakkor legyenek teljesít-
hetőek, keltsék fel az érdeklődést s motiváljanak, valamint tartalmazzanak 
információs űrt, mert ez ad okot a részvételre s erősíti a csoportkohéziót. A 
feladatok legyenek lépésekre bontva világosan meghatározható eljárási sza-
bályok szerint s legyen világos végeredményük, mert ez aktív részvételre sar-
kall s célt ad a tevékenységnek. 

V. Összefoglalás 
A szakirodalom összefoglalását kiegészítve a következő kritériumokat 

javaslom kommunikatív nyelvi tesztek kifejlesztéséhez és értékeléséhez: 
I. A SZÓBELI NYELVTUDÁS tekintetében: a beszélt nyelv minél több 

típusát tartalmazza a vizsga (pl. beszélgetés, szerepjáték, vita), a mögöttes 
kommunikatív kompetencia összes fontos területét mérjük, de úgy, hogy 
mind a két fő nyelvi funkciót számonkérjük mindkét turnustípusban. 

II. A TESZTELÉSI MÓDSZEREK tekintetében: legyünk elfogultak a leg-
jobb irányában (a vizsgázó legjobb nyelvi teljesítményét igyekezzünk kiválta-
ni), és integratív, kritérium-függő, direkt (vagy fél-direkt), mind a tudást, mind 
a készségeket mérő, főként teljesítmény- s részben feladat-alapú vizsgákat 
készítsünk. A feladatok legyenek autentikusak, célirányosak, kiszámíthatatla-
nok, interaktívak, kontextualizáltak, valós időben feldolgozandók, változato-
sak és jelentsenek kihívást. Maga a vizsga legyen a gyakorlatban megvalósít-
ható, rendelkezzen elegendő megbízhatósággal és validitással, valamint pozi-
tívan hasson vissza a tanításra. 

Ezenkívül a beszédkészség méréséhez javaslom Weir (1993) alapos és 
átfogó keretrendszerét, amely három elemből áll: "operációk"-ból (azaz inter-
akciós készségekből s tevékenységekből), azokból a feltételekből, amelyek 
szükségesek a szóbeli feladatok végrehajtásához, s a nyelvtudás szintjé-
nek/minőségének meghatározáshoz szükséges kritériumokból. E keretrend-
szer segíthet annak eldöntésében, hogy milyen feladatokat adjunk a vizsgá-
zónak, milyen vizsgakörülmények között, és milyen értékelési szempontok 
szerint értékeljük a teljesítményét. 

Úgy gondolom, hogy ha modernebb és hatékonyabb nyelvvizsgáztatási 
rendszert akarunk Magyarországon, akkor figyelembe kell vennünk ezeket a 
javaslatokat, amelyek összhangban vannak az Európa Tanács Közös Európai 
Keretrendszerének követelményeivel is, de tudatában kell lennünk, hogy 
ezek csak javasolt kritériumok, s előbb a gyakorlatban kell kipróbálnunk őket 
ahhoz, hogy megtudjuk, mely kategóriák igazán szükségesek, és ezek hogyan 
befolyásolják a kommunikatív nyelvi teljesítmény mérését. 
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Függelék 

2. ábra: A kommunikatív nyelvi tesztek megkülönböztető jegyei 

Szakértők/ 
Kommunikatív jellemzők 

M 
(W) 

C B & Y Ca We N Osz-
szes 

Interakción alapszik + + + + 4 
Teljesítményen alapszik + + + 3 
Feladaton alapszik + + + + + 5 
Szerepen alapszik + 1 
A diákok kommunikatív igé-
nyein alapszik 

+ + + 3 

A tanterv tágabb értelmezé-
sén alapszik 

+ 1 

Információs űrön alapszik + + + 3 
Valós időben dolgozódik fel + + + 3 
Tudás-orientált + 1 
Integratív (+) + + 3 
Autentikus + + + + 4 
Kontextus-függő + + + 3 
Célirányos + + + + + 5 
Kihívást jelent + + 2 
Változatos és motiváló + + + 3 
Kiszámíthatatlan + + 2 
Eljárási szabályok szerint van 
felosztva 

+ 1 

Hosszabb tranzakcionális 
beszédet vált ki 

+ 1 

Kritérium-függő + 1 
A teljesítményszintek meg 
vannak határozva 

+ 1 

Kommunikatív értékelési 
szempontok 

+ + 2 

Kvantitatív pontozási rendszer + 1 
Megbízhatóság + 1 
Magas (tartalmi és triviális) 
validitás 

(+) + 2 

Pozitív visszahatás a nyelvta-
nításra 

(+) + 2 

(A szerzőkre vonatkozó rövidítések magyarázatát Id. a bibliográfiában) 
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