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Funkcionális illiteráció

Fogalom meghatározása

Unesco 1987, 

Terestyéni 1996; 

OECD 2000: kulcskompetenciák köre;  

Európai Bizottság 2005: élethosszig tartó tanuláshoz 
szükséges kompetenciák



Alapkövek

• 2006 Lisszabon alapképességek: olvasás, írás, elemi számolás; 

• az egyén hétköznapi boldogulását befolyásoló 8 kulcskompetencia 
 anyanyelven folytatott kommunikáció,

 idegen nyelven folytatott kommunikáció,

 matematikai kompetenciák, 

 természet- műszaki tudományok, 

 digitális kompetencia, 

 tanulás elsajátítása, 

 szociális és állampolgári kompetenciák, 

 kezdeményezőkészség, 

 vállalkozói kompetencia, 

 kulturális tudatosság és kifejezőkészség



Illiteráció fokának mérhetősége
Összefüggések a korai iskolaelhagyás 

kérdésével

• Mérések: kompetenciamérés, PISA-mérés, PIRLS (4. 
osztályosok szövegértésvizsgálata)

• PISA megerősítése: ha az alapképességek készségei nem 
szilárdultak meg, akkor a funkcionális illiteráció
kialakulásának feltételei megjelenhetnek az oktatás átmeneti 
szakaszaiban (felső tagozatba lépéskor, 15-16 éves korban, 
fiatal felnőttkorban)

• ESL (ESL- Early School Leaving) hazai adatok: bukások 
legnagyobb mértékben (7. osztály, 9. évfolyam; matematika, 
történelem, magyar nyelv és irodalom, szakmai ismeretek)



Az Európa Tanács által jóváhagyott Közös 
Európai Referenciakeret (KER) nyelvi 

szintjeinek készségek szerinti leírása: Olvasás 
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Olvasás El tudok olvasni olyan 
cikkeket és beszámolókat, 
amelyek jelenkori 
problémákkal foglalkoznak, 
és ahol az író egy adott 
véleményt vagy nézőpontot 
képvisel. Megértem a 
kortárs irodalmi prózát.

Megértem a hosszú 
és bonyolult 
szövegeket, amelyek 
tényekről szólnak 
vagy irodalmi 
jellegűek, továbbá 
felismerem a 
stílusbeli 
eltéréseket. 
Megértem a 
speciális témáról 
szóló cikkeket és a 
hosszabb, szakmai 
leírásokat még 
akkor is, ha azok 
nem a saját 
szakterületemmel 
kapcsolatosak.

Könnyedén 
elolvasok szinte 
bármilyen 
nyelvezetű 
szöveget, 
beleértve az 
elvont, 
szerkezetileg vagy 
nyelvészetileg 
bonyolult 
szövegeket is, 
például leírásokat, 
szakmai cikkeket 
és irodalmi 
alkotásokat.





A szövegértést nagyon sokféle 
tényező befolyásolja, többek között:

• a jó olvasástechnika,

• a szöveg nehézsége,

• az olvasó háttértudása (világtudása),

• az ismeretek mozgósításának képessége,

• az adott nyelv rendszere, pragmatikai, stilisztikai 
szabályai,

• a szövegértési műveletek végzésének képessége,

• szociokulturális tényezők.



Az olvasástechnika fejlesztése csak az olvasás 

gyakorlásával képzelhető el. 

Felső tagozatosoknál is előfordul olvasástechnikai 

probléma- folyamatos gyakorlás

Olvasástechnika fejlesztése:

Akusztikai oldalról lehet: 1. hangos olvasás, 2. néma 

olvasás és a 3. hangos és néma olvasás kombinált 

fejlesztése.

Nyelvi egységek felől megközelítve 

megkülönböztetünk 1. szótagolvasást, 2. szóolvasást, 

3. szószerkezet-olvasást, 4. mondatolvasást, 5. 

szövegolvasást.



A szöveg megértésének fokozatai

• Szó szerinti olvasás

• Értelmező (interpretáló) olvasás

• Bíráló (kritikai)

• Alkotó (kreatív)



Ismerjük-e, alkalmazzuk-e az egyes 
szövegfeldolgozási módokat 
(szövegfeldolgozási modellek)

• Részenkénti szövegfeldolgozás

• Globális szövegfeldolgozás

• RWCT-program (Readig and Writing for Critical
Thinking :Olvasás és írás a kritikai gondolkodásért.)-
RJR-modell

• Folyamatolvasás


