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GYORSTÉRKÉP
A KIEMELT KOMPETENCIÁKRÓL

Az ikonra kattintva a kiválasztott kompetencia leírása görgetés nélkül, azonnal megjelenik 
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MI A KOMPETENCIA?

Az emberek kompetenciáik használatára támaszkodva élik mindennapjaikat, a 
kompetenciák fejlesztése és mozgósítása által tanulnak, dolgoznak, s válnak a 
társadalom aktív tagjaivá  A kompetencia olyan ismereteket és tudást, képes-
ségeket és készségeket, attitűdöket és értékeket foglal magában, amelyek a 
személyt képessé teszik egy adott feladat eredményes elvégzésére  Ha a kü-
lönböző tanulási formák és folyamatok nézőpontjából, a tanuló szemszögéből 
vizsgáljuk, akkor a kompetenciák elemei együttesen, kölcsönhatásban érvé-
nyesülnek, és kulcsszerepet töltenek be bármely tudományterület vagy tevé-
kenységforma tanulásában 

Forrás: OECD - The Future of Education and Skills 

A kompetencia fogalom körvonalazását kezdetben a munkavállalók iránt tá-
masztott követelmények kialakítása indította el, mely ösztönözte az oktatási 
rendszerek ismeretközpontú tanulási céljainak átfogalmazását is  A munkálta-
tók tették meg az első lépéseket abban az irányban, hogy a különféle munka-
körök eredményes ellátásához szükséges tudás, készségek, attitűdök azonosí-
tására, majd alkalmazására sor kerüljön a munkaerő-toborzás és -kiválasztás 
folyamatában  A kompetencia iskolai tanulási célként történő meghatározása 
hidat képez az oktatás/képzés és a munka világa között 

https://www.researchgate.net/profile/Yoko_Mochizuki/publication/318983986/figure/fig1/AS:631674723393561%401527614398480/OECDs-competency-model_W640.jpg
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A társadalmi elvárások változásait figyelemmel kísérő oktatási rendszerek a ta-
nulási célok meghatározásában a következő kérdésekre kerestek választ: 

-  A tanulóknak felnőtt életük során milyen kompetenciákra lesz szükségük ah-
hoz, hogy egy kultúrának, kisebb-nagyobb közösségeknek és a társadalom-
nak hasznos tagjaiként élhessenek? 

-  Milyen alap- és kulcskompetenciákkal kell rendelkezniük a tanulóknak ahhoz, 
hogy életpályájukat alakítani, szükség esetén módosítani tudják, képesek le-
gyenek új ismereteket, készségeket elsajátítani (beleértve az ezekhez kapcso-
lódó értékeket és attitűdöket)? 

-  A munkaerőpiaci szükségletekhez igazodva egy adott képzés során a tanu-
lóknak milyen kompetenciákat és milyen szinten szükséges megszerezniük (ki-
meneti követelmények)?

MIBEN SEGÍTI A NEVELÉS-OKTATÁS FOLYAMATÁT  
A KOMPETENCIA FOGALOM MENTÉN TÖRTÉNŐ 
GONDOLKODÁS?
A kompetencia megszerzése és elsajátítása cél, ugyanakkor a további tanulási 
eredmények elérését támogató eszköz is  Az iskolai tanulási folyamatra vonat-
kozó kompetenciák leírásában összpontosul, hogy milyen nevelési célok segítik 
elő a személyiség kibontakoztatását, milyen alkalmazásképes tudásra, készsé-
gekre, attitűdökre lesz szüksége a jövő nemzedéknek (jövőkép), és ezek meg-
szerzését milyen tanulási feltételek segítik elő  

A kompetenciák fejlesztéséhez, fejlődéséhez hozzájárulnak a társas kontex- 
tusok: olyan gyakorlatokat vesznek át, eljárásokat sajátítanak el a tanulók, ame-
lyeket a hozzájuk közel álló személyek sikeresen alkalmaznak, és értékesnek tar-
tanak  Az elsajátított eljárások így válnak a tanulók hozzáértésének és identitá-
sának részévé  

A kompetenciákat a különböző helyzetekben és színtereken különböző embe-
rekkel, ötletekkel, elképzelésekkel történő találkozások és interakciók alakítják  Az 
interakciók sokféleségét eredményezi, ha a tanulók egyre szélesebb körben 
és egyre összetettebb kontextusokban találkoznak az éppen kihívást jelentő  
tapasztalatokkal, feladatokkal 
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A kompetenciák annak függvényében csoportosíthatók, hogy milyen területen 
történik a kompetenciamodell kialakítása és alkalmazása 

A kompetenciákra építő tanulás, tanítás középpontba helyezi a különféle 
problémák megoldását, jelenségek megértését. A 21. századi pedagógia  
ennek megfelelően egyre inkább elszakad a korábbi, tudásterülethez kap- 
csolódó megfogalmazásoktól (pl. anyanyelvi kommunikációs kompetencia), 
és helyette átfogó, tudományterülettől független vagy éppen tudományterü-
leteken átívelő általános, ún. generatív vagy transzverzális kompetenciamo-
delleket alkalmaz (pl. kommunikációs kompetenciák).

A tantervfejlesztésben a transzverzális (általános vagy generatív) kompeten- 
ciák tartalmi meghatározásánál figyelembe veszik, hogy az önálló, felnőtt élet-
vitel, a társadalmi beilleszkedés és felelősségvállalás, illetve a munka világa 
milyen kompetenciákat igényel az alap- és középfokú képzést sikerrel teljesítő 
tanulóktól  

MILYEN KOMPETENCIÁKAT ALKALMAZ A NAT 2020?
A módosított 2012-es Nat (Nat 2020) az Európai Unió által meghatározott kulcs-
kompetenciákból indul ki és határozza meg a tanulási területeken átívelő  
(generatív vagy transzverzális) alapkompetenciákat (0 ), valamint a tanulás  
további kompetenciáit (1–7 )  Ezek általános jellemzője, hogy nem köthetők ki-
zárólagosan egyetlen tanulási területhez sem  Minden egyes kompetencia 
változó mértékben és összetételben épül a tanulás során folyamatosan meg-
szerzett tudásra úgy, hogy fejlődésük az ismeretszerzést és készségelsajátítást 
támogató pedagógiai módszerektől is függ  

A kompetenciák továbbiakban olvasható meghatározásai és általános jellem-
zői olyan ideáltipikus képet írnak le, amely a tanulási eredményekhez kapcso-
lódó célkijelölést is szolgálhatja. A célokhoz történő eljutás olyan fejlődést jelent, 
amely a tanulók egyéni sajátosságaihoz viszonyított tanulási eredményekben 
ragadható meg. 
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0. ALAPKOMPETENCIÁK
Magyarország köznevelési intézményei az alapfokú képzés első nevelési szakaszá-
nak alapozó négy évfolyamában az alapkompetenciák elsajátításának biztosí-
tásával teremtik meg a kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges feltételeket 
úgy, hogy a fejlesztés nem zárul le ennek a szakasznak a végén  Az alapkompe-
tenciák magukban foglalják a beszédhez, olvasáshoz, íráshoz, szövegértéshez, 
a mennyiségi, téri-vizuális és időbeli viszonyok mentén történő tájékozódáshoz,  
valamint a mozgáshoz kapcsolódó ismereteknek, készségeknek és attitűdöknek 
a rendszerét, és megalapozzák a használható tudás megszerzését  

Ismeret
A tanuló ismeri a beszéd, olvasás, írás, szövegalkotás alapvető elemeit, tago-
lását, szerveződését és szabályait  Rendelkezik a számok nagyságának megál-
lapításához, a mennyiségek azonosításához, az idő becsléséhez és méréséhez, 
az azonosságok és különbségek felismeréséhez, valamint azoknak a hétköznapi 
élethelyzetekben történő alkalmazásához szükséges ismeretekkel  Birtokában 
van a formák és a saját test téri elhelyezkedésének meghatározásához, az irá-
nyok megadásához, valamint az események időtartamának becsléséhez szük-
séges ismereteknek  

Képesség, készség
A tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek az információszerzéshez, a  
szövegértéshez és -alkotáshoz szükségesek  Képes a számok és mennyiségek  
világában eligazodni, valamint a saját testreferenciájához kötött személyes 
és a tágabb térben, időben tájékozódni, összerendezetten mozogni, illetve a 
különböző élethelyzetekben felismeri és végrehajtja az előbbi információkhoz 
kapcsolódó műveleteket és cselekvéseket  Mindezen tevékenységei során a ta-
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nuló képes a digitális technológia lehetőségeinek alapszintű felhasználására  
A készségek elsajátítását együtt határozzák meg az egyéni képességek (képes-
ségprofil), a nevelési-oktatási környezet, és a pedagógiai módszerek 

Attitűd
A tanuló magabiztosan és nyitottan közelít az anyanyelvéhez, és sokoldalúan 
használja azt információszerzéshez, a nyelvi közlések megértéséhez, a vélemé-
nyek, gondolatok kifejezéséhez, az alkotómunkához, az érveléshez és a kapcso-
latteremtéshez  Pozitívan viszonyul azokhoz a feladatokhoz és élethelyzetekhez, 
amelyekben számokkal és mennyiségekkel kapcsolatos döntéseket kell hoznia, 
illetve térben és időben kell tájékozódnia  A tanuló örömét leli a testmozgás-
ban, a fizikai erőkifejtést igénylő tevékenységekben, közösségi játékokban  Reális 
testképpel rendelkezik és motivált a mindennapos testedzéssel kapcsolatban 

 

1. A TANULÁS KOMPETENCIÁI
Az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak birtoklásához a tanuló egyéni ta-
nulási útvonalakon, belső motivációval ösztönzött tevékenységekkel, önszabá-
lyozó stratégiák alkalmazásával, a tudás aktív konstruálásával jut el  A tanuló az 
aktív, önirányított tanulás kompetenciáit az élet különböző területein változatos 
helyzetekben és szerepekben, önállóan, valamint másokkal is együttműködve 
alkalmazza céljai megvalósítása érdekében 

Ismeret
A tanuló tisztában van saját érdeklődési körével, tanulási preferenciáival  Több-
féle tanulási stílust és stratégiát ismer, tisztában van azok jellegzetességeivel, 
előnyeivel és hátrányaival  Tudja, hogy tanulási kompetenciái közül melyek az 
erősségei, és melyek szorulnak fejlesztésre 
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Képesség, készség
A tanuló tanulási célokat tűz ki, tanulási stratégiákat és útvonalakat választ, ta-
nulási terv szerint halad, felismerve a leghatékonyabban alkalmazható stra-
tégiát, ellenőrzi és értékeli a tanulási célok elérését  Metakognitív készségeire 
támaszkodva, előzetes tapasztalatait hasznosítva alkalmazza a megszerzett 
tudást különböző helyzetekben és különböző problémák megoldásában  Ta-
nulási tevékenysége során ellenőrzi, értékeli és elemzi önmagát a tanulás fo-
lyamatában  

Attitűd
A tanuló felismeri, hogy az adott tanulási feladatnak van érdekes, hasznos és/
vagy értékes eleme, ezért az esetleges tanulási akadályokat leküzdve nyitottan, 
érdeklődéssel és kíváncsisággal fordul a tanuláshoz  Kezdeményező a saját  
tanulási útvonalának kialakításában, felelősséget vállal saját tanulásáért, kitar-
tóan halad tanulási céljai felé  

 

2. KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK
A tanuló a nevelés-oktatás kezdeti szakaszában kommunikációs szándékkal 
anyanyelvén, majd más nyelven/nyelveken szóban, írásban, valamint digitális 
eszközök felhasználásával, olyan információcserét folytat, amely a gondola-
tok, érzések és tények hatékony kifejezését, valamint értelmezését teszi lehetővé   
A kommunikáció egyes tanulók esetében alternatív/augmentatív kommuni-
kációs módokon valósul meg  Az információcsere a hagyományos vizuális és 
auditív, valamint a komplexitást új összetételben hordozó digitális csatornák 
széles körére terjed ki; az interakció a tudományterületek, a művészetek, illetve a 
társadalmi kontextusok széles skáláján valósul meg  
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Ismeret
A tanuló ismeri anyanyelvének és más nyelveknek a kommunikációhoz szük-
séges nyelvi és nem nyelvi elemeit, tisztában van a kommunikáció szabály-
szerűségeivel, illetve a kommunikációs helyzetek eltérő jellegzetességeivel  
Rendelkezik az alapszókincs, a funkcionális nyelvtan és stílusok, valamint a nyel-
vi funkciók ismeretével, azonosítja a verbális interakció különféle típusait és a 
különféle beszélt nyelvi stílusok és regiszterek fő jellemzőit  Érti a beszédhang 
minőségének, az intonációnak, az arckifejezésnek, a testbeszédnek és a gesz-
tusoknak a kommunikációban betöltött szerepét 

Képesség, készség
A tanuló hatékonyan teremt kapcsolatot és vesz részt interakciókban, helye-
sen és tudatosan használja anyanyelvét és a tanult idegen nyelve(ke)t  Képes 
megérteni és megalkotni különböző típusú és stílusú szövegeket, az olvasás 
eltérő céljaihoz illeszkedő olvasási stratégiákat alkalmaz, és támaszkodik azokra 
a szövegalkotás folyamatában  Birtokában van az aktív meghallgatás készsé-
geinek  Felismeri és a kontextusnak megfelelően értelmezi az üzenetküldő sze-
mély nonverbális jelzéseit a közvetlen és közvetett kommunikációban egyaránt  
Meggyőzően érvel, figyelembe véve mások nézőpontjait  Médiatartalmakat, 
szövegeket és mozgóképes produktumokat alkot, valamint tudatosan használ-
ja a digitális technológia kínálta eszközöket, lehetőségeket  

Attitűd
A tanuló nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszonyul mások véleményéhez és 
érveihez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekszik  Tapintatos nyelv-
használó, és tekintettel van a nyelvi megfogalmazások másokra gyakorolt 
hatására  Fogékony a kulturális különbségekre, érdeklődést tanúsít azok iránt, 
valamint kíváncsi a különböző nyelvekre, és kiaknázza az interkulturális kommu-
nikációs lehetőségeket  Tisztában van a digitális technológia kínálta eszközök 
etikus és felelősségteljes használatának jelentőségével  Elkötelezett a nyelvhe-
lyesség iránt; törekszik a nyelv gazdagságát és szépségét érvényesítő igényes 
kifejezésmódra 
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3. DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK
A digitális kompetenciák magukban foglalják az információk keresését, felhasz-
nálását és az adatok kezelésének készségeit, a digitális platformokon folytatott 
kommunikációt és együttműködést, a digitális tartalmak létrehozását és alakí-
tását (beleértve a saját használatú algoritmusok megalkotását és a progra-
mozást is)  Tartalmazzák továbbá a biztonságos eszközhasználatot (beleértve 
az e-világ lehetőségeinek kihasználásához és a kiberbiztonsághoz szükséges 
kompetenciákat is), valamint a problémamegoldást  A tanuló digitális kompe-
tenciáit változatos helyzetekben és szerepekben, az iskolai feladatok megol-
dásában és a mindennapi élet különböző területein, önállóan és másokkal is 
együttműködve képes alkalmazni céljai megvalósítása érdekében 

Ismeret
A tanuló ismeri a legelterjedtebb operációs rendszereket és alkalmazói prog-
ramokat, a digitális kommunikációs formákat, a problémamegoldáshoz szük-
séges algoritmusokat, valamint a digitális környezet lehetőségeit és veszélyeit  
Tudja, hogyan lehet megvédeni a magánszférát, a személyes adatokat és a 
digitális identitást  Ismeri a különböző digitális eszközök és hálózatok alapvető 
funkcióit, figyelembe veszi a digitális technológiák alkalmazásának jogi és etikai 
alapelveit 

Képesség, készség
A tanuló készségszinten alkalmazza az elterjedten használt operációs rendsze-
reket, a szövegszerkesztő, bemutatókészítő, adatkezelő, adatfeldolgozó, grafi-
kus-, hang-, videoszerkesztő, böngésző- és levelezőprogramokat  Ezek felhasz-
nálásával információkat keres, gyűjt, tárol, feldolgozást végez, illetve digitális 
tartalmakat hoz létre, digitális csatornákon keresztül kapcsolatot teremt, kom-
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munikál és másokkal együttműködve dolgozik különböző feladatokon, a prob-
lémák megoldása során algoritmikusan gondolkodik  

Attitűd
A tanuló a digitális eszközökben lehetőségeket, a mindennapi tevékenységek 
támogatását, a jövő fejlődési irányát látja  Minden helyzetben felelősen és eti-
kusan alkalmazza a digitális technológiát  Nyitott és fogékony a digitális eszkö-
zök, technológiák és tartalmak iránt, kiaknázza azok lehetőségeit, de kritikusan 
kezeli az online elérhető tartalmakat, az online kommunikációt és annak részt-
vevőit  

 

4. A GONDOLKODÁS KOMPETENCIÁI
Az iskola a tanulók tudásalapú világképének kialakításához, valamint a tech-
nológiaalapú fejlődés megértéséhez és kritikus értelmezéséhez a tudományos 
és technológiai gondolkodás kompetenciáinak fejlesztésével járul hozzá  Ezen 
kompetenciák folyamatos fejlődése magában foglalja azokat a folyamato-
kat, amelyek meghatározóak a kvantitatív és kvalitatív adatok összegyűjtése, 
rendszerezése, az információk különböző logikai eljárásokkal történő átalakítá-
sa, értelmezése és elemzése terén  A tanuló modellek segítségével gyakorolja 
a jelenségek közötti összefüggések értelmezését, illetve a rendelkezésére álló 
adatok és tények kritikai és kritikus mérlegelése, elemzése alapján történő kö-
vetkeztetési és döntési folyamatokat  

Ismeret
A tanuló megismerkedik a matematika, a társadalomtudomány és a termé-
szettudomány modelljeivel, valamint adatgyűjtő, adatelemző eszközeivel, 
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módszereivel, az empirikus megközelítés (például kísérlet, megfigyelés, model-
lezés) alapvető eljárásaival  Az egyes tanulási területeken belül elsajátítja azt 
a tudást, amelynek alapján azonosítani képes az adat, a tény és a bizonyíték 
jellemzőit, felismeri a tudományos szempontból helytálló megállapítások és 
áltudományos állítások közötti különbségeket  A problémamegoldás során al-
kalmazni tudja az analizáló, szintetizáló és algoritmizáló gondolkodási formákat, 
valamint az induktív, deduktív és abduktív következtetések szabályait, alkalma-
zási területeit 

Képesség, készség
A tanuló a matematika, a társadalomtudomány és a természettudomány mo-
delljeit és adatgyűjtő, adatelemző eszközeit, módszereit használva készségeket 
sajátít el a környező világ jelenségeinek megértéséhez  Gyakorolja az e jelensé-
gek megértésére irányuló kérdések megfogalmazását, a tényeken alapuló kö-
vetkeztetések levonását és az azokra alapozott döntések meghozatalát  Össze-
tett gondolatokat elemezve felismeri az összefüggéseket, ismeri az együttjárás 
és az oksági viszonyok közötti különbséget, a kölcsönhatásokat, az alkalmazan-
dó stratégiai lépéseket; ezeket képes verbális és vizuális formában megjelení-
teni, felhasználva az információs és kommunikációs technológiák (IKT) nyújtotta 
lehetőségeket is  

Attitűd
A tanuló érdeklődik a tudomány és a technológia különböző területei iránt, fe-
lelősen viszonyul ezek kritikai értékeléséhez, szem előtt tartja a biztonsággal, a 
fenntarthatósággal és a környezeti fejlődéssel kapcsolatos kérdéseket, vala-
mint azok etikai vonatkozásait  Az érdeklődési körébe tartozó területeken moti-
vált a problémák azonosítására, a kérdések megfogalmazására, a bizonyítékok 
keresésére és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, a következtetések 
levonására  A mindennapi életét érintő kritikus helyzetekben megalapozott  
információkra, tényekre és bizonyítékokra támaszkodó döntésekre törekszik  
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5. SZEMÉLYES ÉS TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Az iskola feladata, hogy a tanulók iskolai jelenlétének és tevékenységének  irá-
nyítása és megszervezése során támogassa a hatékony és kiegyensúlyozott 
társas kapcsolatok, a pozitív énkép, illetve a változásokhoz is alkalmazkodni 
tudó egyéni életmód kialakításában alapvető jelentőségű készségek meg-
szerzését  A személyes és társas kompetenciák kialakítása során az iskola külön 
hangsúlyt helyez a testi egészséggel, a szocio-emocionális jólléttel, a bizton-
sággal, az emberi kapcsolatokkal, a hétköznapi technológiai eszközök haszná-
latával, valamint a személyes pénzügyi tevékenységek lebonyolításával és a 
fogyasztás megtervezésével, megszervezésével kapcsolatos kompetenciák-
ra, valamint azokra a társadalmi kompetenciákra, amelyek fejlődése révén a  
tanulóban tudatossá válik, hogy mit jelent felelősségteljes állampolgárként élni 
és a társadalmi élet területein aktívan részt venni 

Ismeret
A tanuló azonosítja saját képességeit és érdeklődését, elsajátítja a testi, men-
tális és érzelmi egészség alapvető ismereteit, felismeri a kockázati és védőfak-
torokat, a lehetséges baleseti forrásokat, az egészséget károsító, veszélyes szo-
kásokat, tevékenységeket  Megérti a különböző társadalmakban és közegekben 
széles körűen elfogadott magatartási és kommunikációs szabályokat  Ismeri a 
társadalom értékeit és erkölcsi normáit, tisztában van alapvető jogaival és tár-
sadalmi felelősségével  Tudja, hogyan keressen tanulási, képzési és életpálya- 
tervezési információkat és támogatást  Felismeri a média befolyását az élet-
módra, a személyes, a csoport- és a nemzeti identitásra, valamint a közösségi 
normákra, a fogyasztói szokások irányítására 
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Képesség, készség
A tanuló megszervezi saját és a társakkal együtt történő tanulását, azt értékeli, 
a saját vagy a közös tudást megosztja, ha szükséges, támogatást kér  Megter-
vezi saját életpályáját; tanulási, életpálya- és jólléti célokat tűz ki, valamint belső 
motivációját folyamatosan alakítja, fejleszti  Napirendet és hosszú távú cselek-
vési terveket készít, értékeli ezek megvalósulását  Követi a társadalom szabá-
lyait és erkölcsi normáit, felismeri az alapvető, illetve saját életével összefüggő 
társadalmi problémákat, továbbá életkori sajátosságainak megfelelő szinten 
gyakorolja a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységeket  
Társas helyzetekben felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttag-
ként végez különböző tevékenységeket  Az akadályokból következő válsághely-
zetekre megküzdéssel válaszol, alkalmazza az egyéni vagy közösségi krízis- és 
konfliktushelyzetek kezelésének módszereit, döntéseket hoz, és azok alapján jár 
el  Kritikus fogyasztói szemléletet és helyes táplálkozási szokásokat alakít ki  

Attitűd
A tanuló törekszik saját személyes, társas és testi jóllétének elérésére, valamint 
az egész életen át tartó tanulás megvalósítására  Élethosszig tartó tevékeny, 
testileg is harmonikus szokásrendszert alakít ki, amelynek része az egészség-
ügyi tudatosság, a nemek közötti különbségek tiszteletben tartása, a szexuális 
viselkedéskultúra és a környezet tisztelete  Értékesnek tekinti az együttműködést, 
az asszertív viselkedést, mások tiszteletét, a kompromisszumokra, lehetőség 
szerint konszenzusra való törekvést, gondolkodásbeli elfogultságának, előítéle-
teinek felismerését és megváltoztatását  Felelősséget érez szűkebb és tágabb 
környezetéért, elkötelezett hazája, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben 
tartása iránt  Saját tevékenységeire, élethelyzetére és visszajelzésekre reflektál-
va reálisan szemléli önmagát, önértékelése pozitív  
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6.  A KREATÍV ALKOTÁS, ÖNKIFEJEZÉS ÉS KULTURÁLIS  
TUDATOSSÁG KOMPETENCIÁI

A tanuló ezen kompetenciák elsajátításával képessé válik arra, hogy értékesnek 
tartsa a kreatív ötleteket és produktumokat, az innovatív tevékenységeket, és 
önmaga is kreatív alkotásokat hozzon létre egyes tanulási területeken, valamint 
képessé válik az esztétikai átélésre és az önkifejezésre művészeti eszközökkel  A 
tanulók megtanulják értékként kezelni, hogy a saját gondolataik kifejezését és 
mások véleményének befogadását sokféle szempont alapján képesek meg-
valósítani 

Ismeret
A tanuló ismeri Magyarország, a magyar nemzet, Európa és a világ kulturális 
örökségének fő elemeit  Felismeri, hogy a nyelvek, a hagyományok és a kultu-
rális produktumok miként befolyásolják mások gondolkodását és viselkedését, 
az egyénnek a világról alkotott elképzeléseit  A tanuló összefüggéseiben látja 
és értelmezi, hogy a kreatív találmányok, tudományos produktumok, sportolói 
teljesítmények és művészeti alkotások milyen módon járulnak hozzá a jelenkori 
mindennapi élet, valamint az életmód alakításához 

Képesség, készség
A tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek magukban foglalják a kultúra ál-
tal felhalmozott tudományos, technikai és művészeti produktumok befogadá-
sát, és lehetőséget teremtenek a kreativitás aktív gyakorlására  A kreatív kész-
ségek fejlesztését különösképpen ösztönzik az olyan tanulási környezetek, ahol 
lehetőség nyílik tudományos kísérletek tervezésére és megvalósítására; model-
lek létrehozására; tények, források felkutatásához kapcsolódva jelenségek új-
szerű értelmezésére; elméleti és gyakorlati problémamegoldás folyamatában 
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új utak keresésére; művészeti önkifejezésben – mozgásos, zenei, vizuális, nyelvi 
– aktív gyakorlással történő elmélyülésre, esszék írására, egyéni és csoportos 
projektfeladatokban történő részvételre, tanulást segítő digitális produktumok 
létrehozására 

Attitűd
A tanuló követendő és ápolandó értéknek tartja a magyar történelmi és kultu-
rális hagyományokat, elismeri hazánk és az emberiség kiemelkedő személyi-
ségeinek, feltalálóinak, tudósainak, sportolóinak és művészeinek eredményeit, 
alkotásait; elfogadóan viszonyul a kiemelkedő életművekhez, teljesítményekhez, 
és nyitott azok befogadására  Méltányolja a többségi kultúrától eltérő kultú-
rákat, árnyaltan gondolkodik a kreatív találmányok és művészeti alkotások ér-
tékteremtő és személyes életmódot befolyásoló szerepéről  Értékesnek tartja a 
kultúra sokféle kifejezésmódja iránti nyitottságot, tiszteletben tartja az alkotáso-
kat, valamint a produktumok létrehozóinak szellemi tulajdonhoz fűződő jogait 

 

7.  MUNKAVÁLLALÓI, INNOVÁCIÓS ÉS VÁLLALKOZÓI  
KOMPETENCIÁK

A munka világához kapcsolódó kompetenciák birtokában a tanuló nyitottá válik 
különböző munkakörökre és az azokhoz tartozó szerepek betöltésére, jellemző 
rá a vállalkozási hajlandóság, a kezdeményező hozzáállás és az új ötletek iránti 
pozitív attitűd, a jövőbe vetett bizalom, valamint a munkavégzéshez szükséges 
készségek minőségi szintű kialakítása  
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Ismeret
A tanuló olyan eltérő helyzetekben szerez tapasztalatokat, olyan eseményeket 
és lehetőségeket ismer meg a munka világából, amelyek módot adnak arra, 
hogy jövőjének alakítását, a tanulmányi feladatok során felmerült ötleteit sze-
mélyes, társas és szakmai tevékenységekben valósítsa meg  Megérti, hogyan 
alakulnak ki a munkaerőpiaci lehetőségek, miben különböznek egymástól az 
egyes foglalkozások  Felismeri saját erősségeit és fejlesztendő területeit, tuda-
tosulnak benne a munkavégzéssel kapcsolatos jogi és etikai alapelvek  

Képesség, készség
A tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek elősegítik, hogy alkalmazkodni 
tudjon a munka világát és saját munkakörét, valamint feladatait érintő változá-
sokhoz  A munkavégzésre irányuló felkészülés érdekében az egyéni és csoport-
feladatokban képes különböző szerepeket betölteni  Kreativitását, képzeletét, 
problémamegoldó és kritikai gondolkodását az innovációs folyamatokba tör-
ténő bekapcsolódással fejleszti  Munkavégzéssel kapcsolatos feladatai során 
rövid és hosszú távú terveket készít, célokat tűz ki, a tervekben lefektetett fel-
adatsorokat kivitelezi, illetve, ha szükséges, új célokat keres  

Attitűd
A tanuló törekszik arra, hogy a változó szerepekhez újító módon és rugalmasan 
alkalmazkodjon, kritikusan, kreatívan és reflektíven gondolkodjon, megőrizze  
kíváncsiságát és nyitottságát, kezdeményezzen, és kitartó legyen céljai eléré-
sében  A tanuló felelősséget érez munkavégzésének eredményéért és minősé-
géért, értékesnek tartja a másokkal való együttműködést, és bizakodva gondol 
saját jövőjére, az életpályája alakulására 
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Alapkompetenciák: 
alapvető ismereteknek, készségeknek és attitűdöknek a rendszere  
(írás, olvasás, számolás, mozgások), amelyek lehetővé teszik a 
használható, alkalmazásképes tudás megszerzését.

A tanulás kompetenciái: 
az egyéni tanulási útvonalak kialakítása, belső motivációval  
ösztönzött tevékenységek végzése, önszabályozó stratégiák  
alkalmazása, a tudás aktív konstruálása, önállóan vagy másokkal 
együttműködve.

Kommunikációs kompetenciák: 
a tanuló szóban, írásban és digitális eszközök felhasználásával vagy 
egyéb módon, kommunikációs szándékkal, olyan információ- 
cserét folytat, amely a gondolatok, érzések és tapasztalatok haté-
kony kölcsönös megosztását teszi lehetővé.

A gondolkodás kompetenciái: 
adatgyűjtés és -rendszerezés, információátalakítás, -értelmezés  
és -elemzés, összefüggés-feltárás, kritikai mérlegelés és döntés, 
amelyek hozzájárulnak a tudományos és technológiai gondolko-
dás kialakulásához.

Digitális kompetenciák: 
az információk kezelése, a digitális térben folytatott kommunikáció 
és együttműködés, valamint a biztonságos és etikus eszközhasz-
nálat; a tanuló digitális tartalmakat és algoritmusokat hoz létre és 
alakít, fejlődik a digitális problémamegoldó képessége.

Személyes és társas kompetenciák: 
a pozitív énkép, a testi-lelki egészség, az alkalmazkodás készségei,  
a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok és a tudatos életvitel;  
a tanuló tisztában van alapvető jogaival, kötelezettségeivel és  
kisebb-nagyobb közösségeihez fűződő felelősségével.

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság  
kompetenciái:
a tanuló kreativitásának kibontakoztatása,  a művészi önkifejezés 
megélése, a kulturális önazonosság és a sokszínűség pozitív  
értelmezése, az emberi alkotás tisztelete.

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:
felelősségvállalás az elvégzett munka eredményéért és minősé-
géért, vállalkozói hajlandóság, kezdeményezőkészség, nyitottság a 
munkavállalás lehetőségeire és pozitív jövőkép.
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