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I. RÉSZ 

Az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozása és 

szabályozási szintjei 
 

1. A köznevelés feladata és értékei 

A hazánk Alaptörvényében1 megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva és A nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben2 foglalt célok elérése érdekében, a törvény elveinek és 

szabályozásának megfelelően a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban Nat) a köznevelés 

feladatát alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, 

megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-

érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Feladata továbbá a tanuláshoz és a 

munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az 

egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a 

nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. 

Célja továbbá, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen 

az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség 

kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. 

Ezáltal járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék  

— a haza felelős polgárává váljék; 

— kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága; 

— reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; 

— megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a 

munka világában; 

— törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; 

— legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak 

sorsát illetően; 

— váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 

— ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, 

folyamatokat; 

— tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának 

megőrzését. 

A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie 

hazánk Alaptörvényével, a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének 

elvével, valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, 

az ember, a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel. 

A Nat fontos szerepet szán az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti 

öntudat fejlesztésének, beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának 

ápolását is. Ebből következően a nemzetiségekre vonatkozó tudástartalmak főbb tartalmi 
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jellemzői (illeszkedve a regionális és lokális sajátosságokhoz) a tartalmi szabályozás 

különböző szintjein, illetve az iskoláztatás minden szakaszában arányosan meg kell, hogy 

jelenjenek. Kiemelten kezeli az ország és tágabb környezete, a Kárpát-medence, különösen 

a környező országokban élő magyarság életének megismerését, ugyanakkor fontosnak tartja 

azokat a tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat erősítik. A dokumentum figyelmet 

fordít az egész világot érintő átfogó kérdésekre, hangsúlyozva a fenntarthatóság iránti közös 

felelősséget. 

Az együttműködés a szülőkkel, a gyermekek családi neveléséhez nyújtott pedagógiai 

segítség, a szülői vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása a hatékony 

intézményes nevelés-oktatás nélkülözhetetlen feltétele, ezért az iskolának meg kell 

teremtenie azokat a fórumokat, ahol a szülők és a pedagógusok közötti tapasztalatcsere 

kölcsönössé, az együttműködés eredményessé válhat.  

A Nat szándéka, hogy a teljesítmény növelésére sarkalljon tanítványt és tanárt 

egyaránt, hogy az elsajátított tudás értékálló és a kor igényeinek megfelelő legyen, 

ennélfogva egyensúlyra törekszik a műveltség értékhordozó hagyományai, valamint az új 

fejlesztési célok és tartalmak között.  

Ahhoz, hogy egy ország polgárai szót értsenek egymással, szükséges, hogy létezzék 

olyan közös műveltséganyag, amelynek ismerete minden felnőtt állampolgárról 

feltételezhető. Ez az a közös nyelv, amelyen a nemzedékek közötti párbeszéd a kölcsönös 

megértés és tisztelet jegyében folytatható. 

A Nat – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (4) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően – rögzíti „az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák 

közötti átjárhatóságot, meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat, valamint kötelező 

rendelkezéseket állapít meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és 

napi terhelésének korlátozására”. A Nat – az iskolák szakmai önállóságának teret engedve – 

lefekteti a köznevelés szemléleti, elvi és tartalmi alapjait, azaz meghatározza az 

alapműveltség kötelezően közvetítendő tartalmait minden magyarországi iskola számára. 

1.1. Fejlesztési területek – nevelési célok 

A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 

értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt 

jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi 

hatásának is. 

E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, 

készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést 

segítő attitűdökkel – egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent 

új társadalmi igényeket. 

A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző 

szintjein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában: 

— beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési 

követelményeibe, tartalmaiba; 

— tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az 

iskola helyi tanterve szerint; 

— alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig 

elsősorban az osztályfőnöki órák témaköreit; 

— témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, 

egyéb iskolai foglalkozások, programok számára. 
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A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt 

feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas 

pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos 

kritériuma. 

Az erkölcsi nevelés 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük 

kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a 

majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen 

életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a 

tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi 

lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat 

felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása 

támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és 

fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, 

a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a 

megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a 

képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt 

életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a 

haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a 

hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme 

minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért 

magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. 

Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről 

és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok 

és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy 

a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében 

biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló 

kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló 

cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a 

tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni 
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a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. 

Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások 

helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a 

kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, 

az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a 

tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a 

saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott 

önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és 

tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb 

és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata 

a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés 

a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. 

Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek 

képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok 

kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az 

önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a 

testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek 

kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez 

vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik 

meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos 

olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása 

elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát 

a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy 

a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a 

fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az 
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intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek 

és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági 

és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet 

kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. 

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a 

versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és 

kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások 

kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek 

érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire 

vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a 

fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, 

kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia 

részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a 

valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének 

módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

A tanulás tanítása  

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse 

az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, 

szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a 

megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más 

információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek 

az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; 

hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, 

meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is 

képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás 
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tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi 

teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

1.2.  Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek 

A tartalmi szabályozást a Nat úgy valósítja meg, hogy az iskolák, a pedagógusok, a tanulók 

sokféle, differenciált tevékenysége a teljesítmény növelésére sarkalló, az életesélyek 

tanulással történő növelését szolgáló egységes, közös alapra épüljön. Ily módon lehetőséget 

nyújt az iskolafenntartók értékeinek, a szülők, a tanulók érdeklődésének, a pedagógusok 

szakmai törekvéseinek és az iskolát körülvevő környezet helyi sajátosságainak 

figyelembevételére. 

A tudományok gyors fejlődése, a szükségletek új megjelenési formái és a világ új 

kihívásai (köztük a gyermekek testi-lelki egészségét veszélyeztető számos tényező) a 

megszokottól eltérő feladatok elé állítják az iskolát, a pedagógusképzést és a pedagógus-

továbbképzést. Olyan tudástartalmak jelentek meg, amelyek nehezen sorolhatók be a 

tudományok hagyományos rendszerébe, vagy amelyek egyszerre több tudományág 

illetékességébe tartoznak. Így megnőtt az igény egyrészt egyes hagyományos tantárgyak 

összevonására és/vagy tantárgyközi megjelenítésére, másrészt új tantárgyak/tantárgy-

együttesek kialakítására. Fontos pedagógiai szempont, hogy a tantárgy-összevonásos és a 

tantárgyközi tantervi szemlélet a tanulók érdeklődését és tapasztalatait is figyelembe veszi. A 

Nat azáltal biztosítja e szemlélet érvényesülését, hogy nem határoz meg egységes, minden 

iskolára kötelezően érvényes tantárgyi rendszert, hanem annak kialakítását a kerettantervek, 

illetve a helyi tantervek hatáskörébe utalja. 

A Nat a gyerekek, a serdülők és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges 

feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő tanítást. Olyan pedagógiai 

munkát feltételez, amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek 

fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez 

szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és a nevelés 

színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos egyéb fóruma is. 

A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák 

kialakításának egyik feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat. A 

differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat 

ajánlatos figyelembe venni: 

— olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

fejlesztését; 

— a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt 

benne, előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, 

problémamegoldásaikat, alkotóképességüket; 

— a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik 

kiigazítására és tudásuk átrendezésére; 

— az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni 

nevelésében-oktatásában) alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás 

technikáit és formáit; 
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— váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó 

differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári 

segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben; 

— a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a 

feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikákat; 

— sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot 

igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb 

problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási 

feladatainak ellátásában; 

— a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások 

alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, 

általában is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük 

kibontakoztatását; 

— különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási 

esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák 

közötti együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában. 

Az eredményes tanulás segítésének elvei 

Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelelő 

nevelésben-oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az 

iskolafenntartóval, az iskola működtetőjével, a családdal, a gondviselővel, szakmai és 

civilszervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell biztosítania a nevelő-

oktató munka feltételeit: 

— a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, 

tudástartalmak megalapozása, az attitűdök alakítása az 1–4. évfolyamon; 

— folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az 

iskolázás további szakaszaiban; 

— az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése 

pedagógiai eszközökkel; 

— a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az 

iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén; 

— a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának 

érdekében a tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, a 

tanulás eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

— a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, 

és e tevékenység támogatása az iskolán kívül is; 

— motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok 

segítségével (pl. sakk, logikai játékok); 

— egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési 

eljárások alkalmazása; 

— a sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdők elfogadása, beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson 

alapuló megteremtése, a képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a 

tanulásban meghatározó képességeik feltárása és fejlesztése. 
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Képesség-kibontakoztató felkészítés 

A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával 

és a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból 

eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességeinek, tehetségének 

kibontakoztatásához, tanulási, továbbtanulási esélyeinek növeléséhez. A képesség-

kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált keretek között is, ha a közösség- és a 

személyiségfejlesztés halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók 

közös felkészítése keretében valósul meg, kiegészülve a társadalmi kirekesztés minden 

formáját elutasító, és a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lévők társadalmi 

beilleszkedését elfogadó és segítő magatartásformák és készségek kialakításával, az ezek 

alapjául szolgáló képességek kibontakoztatásával. 

2. A Nat, a kerettantervek és a helyi szintű szabályozás 

A Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak a 

képzési szakasz sajátosságai szerint több változatban is kimunkált dokumentumokban, a 

kerettantervekben öltenek testet. 

Az oktatásért felelős miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott kerettantervek jelentik a 

tartalmi szabályozás következő szintjét. A kerettantervek tehát meghatározó szerepet 

töltenek be a Nat céljai és feladatai érvényesítésében. Az egyes iskolatípusokban és oktatási 

szakaszokban a kerettantervek rögzítik a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az 

egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti 

követelményeit, a tantárgyközi tudás- és készségterületek fejlesztésének feladatait, és közlik 

a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetve ajánlott időkeretet. Az egyes 

műveltségi területeknek lehetnek olyan fejlesztési céljai és tartalmi elemei, amelyek a 

kerettantervekben nem önálló tantárgyként, hanem más tantárgy/tantárgyak részeként 

jelennek meg, sőt, a kerettantervi implementációban más műveltségterületek részévé is 

válhatnak. Az intézmény szakmai önállóságát a kerettantervekben kötelező tartalommal nem 

szabályozott időkeret szabad felhasználása, a módszertani szabadság, az engedélyezett 

kerettantervek közötti választás, illetve az egyedi tantervek engedélyeztetési lehetősége 

biztosítja. 

A Nat-ban megfogalmazottak alapján a kerettantervek határozzák meg a tanulás-

tanítás folyamatában elsajátítandó fejlesztési követelményeket, továbbá az elvárt tudás 

mélységét, szervezettségét, és alapul szolgálnak a kimeneti követelmények 

meghatározásához. A Nat normáit, illetve a szakképzés esetében a szakmaterületek 

követelményeit közvetítő, de annál részletesebb kerettantervek és oktatási programok – a 

Nat-tal együtt – irányt mutatnak a tankönyvíróknak és szerkesztőknek, a tanítási segédletek, 

eszközök készítőinek, továbbá az állami vizsgakövetelmények, valamint az országos mérési-

értékelési eszközök kidolgozóinak, de legfőképpen az iskolák nevelőtestületeinek. 

A kerettantervek az alábbi elvárásoknak felelnek meg: 

— a bennük kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös 

értékeket; 

— azonosíthatók bennük a Nat-ban megjelölt fejlesztési területek, nevelési célok, 

kulcskompetenciák (lásd: II. 1. fejezet) és műveltségi tartalmak, továbbá a bennük 

foglaltak alkalmasak ezek fejlesztésére, követésére és értékelésére; 

— biztosítják a felkészítést az adott iskolafokot, iskolatípust lezáró vizsgák 

követelményeire; 
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— segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való 

foglalkozást, a sajátos nevelési igényű tanulói csoportok fejlesztését; 

— használatuk során érvényesülnek a tanulói, gyermeki jogok és a tanulási 

esélyegyenlőség; 

— érvényesíthető útmutatásokkal szolgálnak mind a kiemelt, mind az egyes 

műveltségi területekhez rendelt fejlesztési feladatok, mind pedig a műveltségi 

tartalmak teljesítéséhez; 

— kellően nyitottak a továbbfejlesztésre, a célokhoz alkalmazkodó felhasználásra. 

A helyi tantervek iránti alapvető követelmény, hogy megfeleljenek annak a választott 

kerettantervnek, amely elkészítésük alapjául szolgál, továbbá az iskola arculatára jellemzően 

töltsék meg tanítási-tanulási tartalommal és tevékenységekkel a rendelkezésükre álló 

átlagosan 10%-os szabad időkeretet. 

2.1. A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó 

külön szabályok  

Az erkölcstan oktatása 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint az általános iskola 1−8. 

évfolyamán az erkölcstan tantárgy oktatása kötelező tanórai keretben történik. Az erkölcstan 

tantárgy anyagához 1−4. osztályban a Nat Magyar nyelv és irodalom, Ember és társadalom, 

Életvitel és gyakorlat, valamint Művészetek műveltségterületének azok a fejlesztési 

követelményei és közműveltségi tartalmai az irányadók, amelyek az életkori 

sajátosságoknak megfelelő beszélgetési témákat, magatartásmintákat, életvezetési 

szokásokat közvetítik. Az 5−8. évfolyamon az erkölcstan tantárgyra az Ember és társadalom 

műveltségterület Erkölcstan, etika közműveltségi tartalmai érvényesek. 

A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok 

A hit- és erkölcstan oktatás tartalmi követelményeire A nemzeti köznevelésről szóló törvény 

szövege az irányadó, amely az iskolai keretek között folyó hit- és erkölcstan oktatás 

szervezését, tartalmának meghatározását és felügyeletének ellátását minden nevelési-

oktatási intézménytípus (óvoda, iskola, kollégium) esetén az adott egyház és az adott 

egyház nevében eljáró jogi személy hatáskörébe utalja. 

Egész napos iskola  

Az általános iskola A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően 

egész napos iskolaként is működhet. Az egész napos iskola olyan iskolaszervezési forma, 

amelyben a tanórai és más foglalkozásokat az iskola délelőtt és délután, egyenletesen 

szétosztva 16 óráig szervezi meg az intézmény elfogadott nevelési-oktatási programja 

szerint. Ez a tanulásszervezési forma lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mind a 

tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, így támogatva a képességfejlesztés hatékony 

pedagógiai eljárásait. A kötelező tanórákon túli foglalkozások teret adhatnak a művészeti 

nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, az iskola arculatához illő szakköri és egyéb 

foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak. 

A Nat hatálybalépésétől kezdődően valamennyi általános iskola választható 

foglalkozásokat szervez 16 (szülői igény esetén 17) óráig, ily módon teremtve meg a 

fokozatos átmenetet az egész napos iskolák széles körű elterjedéséhez. 
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Természettudományos nevelés 

Az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás 

rendszerének kiemelt feladata. A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos 

gondolkodás differenciált fejlesztése és alkalmazása, a műszaki ismeretek hétköznapi 

életben is használható elemeinek gyakorlati elsajátítása a Nat kiemelten fontos tartalma. Cél, 

hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a diákok 

gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a mindennapi 

problémák értelmezése és megoldása során. A természettudományos érdeklődés felkeltését 

és a tehetséggondozást a kerettantervekben megjelenő emelt óraszámú tantárgyi programok 

biztosítják. 

A mindennapos testnevelés 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az iskola a mindennapos testnevelést heti 

öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából legfeljebb heti két óra a Nat 

Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, 

közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás), vagy  az 

iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően  különféle más 

sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és 

ügyességi játékok, csapatjátékok). A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai 

sportkörben, vagy  a tanuló kérelme alapján  sportszervezet, sportegyesület keretei között 

végzett sporttevékenységgel. 

A mindennapos művészeti nevelés 

Az alsó tagozatos nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos művészeti nevelés, 

amely az iskola délutáni foglalkozási keretének felhasználásával is megvalósulhat, így 

teremtve alkalmat a tanulók különféle egyéni, kisközösségi művészeti tevékenységeinek 

fejlesztésére. 

Az 5−12. évfolyamokon folyamatosan biztosítani kell a művészeti nevelés tanórai és 

tanórán kívüli iskolai feltételeit, lehetőségeit. 

Az idegennyelv-oktatás 

Az első idegen nyelv oktatása legkésőbb az általános iskola 4. évfolyamán kezdődik. 

Amennyiben a kisiskoláskori idegennyelv-oktatásában képzett pedagógus alkalmazása 

megoldható, és az iskola pedagógiai programja erre lehetőséget ad, az első idegen nyelv 

oktatása alsóbb évfolyamokon is megkezdhető. Az első idegen nyelv megválasztásakor 

(angol, német) ügyelni kell arra, hogy azt a felsőbb évfolyamokon is folyamatosan 

tanulhassák. A második idegen nyelv oktatása a 7. évfolyamon kezdődhet. A 

középiskolákban biztosítani kell a megkezdett első idegen nyelv folytatólagos oktatását és az 

érettségi idejére annak B2 szintű elsajátítását. A középiskolákban második idegen nyelvként 

szabad választás szerint oktathatók a különböző nyelvek. 

Az emelt szintű képzési forma 

Az emelt szintű (hagyományosan ún. „tagozatos”) szervezési forma a tehetséggondozás 

sajátos módja, amelynek során az általános iskolában, illetve a középfokú oktatásban egy 

vagy több meghatározott tantárgy fejlesztési követelményeinek és ismereteinek elsajátítása 

a kerettantervek által meghatározott, magasabb szintű követelményekkel, emelt óraszámban 
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valósul meg. Ebben a szervezési formában kiemelt hangsúlyt kell helyezni például a 

természettudományok, az idegen nyelvek, illetve a művészeti területek fejlesztésére. 

Az óvodai nevelés kapcsolata az iskolai neveléssel-oktatással  

A Nat fejlesztési feladatrendszere szorosan kapcsolódik a kisgyermekkori fejlesztés irányait 

meghatározó Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott célokhoz. 

A szakközépiskolai oktatás 

A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú 

iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános 

műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatás is folyik. A képzés óraterve párhuzamosan biztosítja a felkészülést az 

érettségi vizsgákra, valamint a szakmai ismeretek elsajátítását. A szakközépiskolában az 

Országos képzési jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehető 

munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga. 

A szakiskolai nevelés 

A szakiskolák számára a szakiskolai kerettantervek az irányadók, amelyeknek a szakképzési 

törvényben meghatározott időkeretet kell biztosítaniuk a Nat követelményeinek 

megvalósítására. A kerettantervek egyrészt a Nat kiemelt fejlesztési területeire, nevelési 

céljaira, a kulcskompetenciákra épülnek, másrészt a szakiskola közismereti és szakmai 

tárgyai együttesét figyelembe véve érvényesítik a műveltségterületek alapelveit, céljait és 

fejlesztési követelményeit. A szakiskolai kerettanterveket a szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős miniszter adja ki az oktatásért felelős miniszter egyetértésével. 

A kollégiumi nevelés kapcsolata az iskolai neveléssel-oktatással  

A kollégiumi nevelés és oktatás a közoktatási intézményrendszer szerves része, amely 

mindenekelőtt a Nat kiemelt fejlesztési feladatain keresztül kapcsolódik az iskolai tantervi 

folyamatokhoz. Legfontosabb elveiről A kollégiumi nevelés országos alapprogramja ad 

eligazítást. A kollégiumi nevelésnek és oktatásnak segítenie kell az érintett iskolák nevelő és 

oktató feladatait. 

Az Arany János programok 

Az Arany János Tehetséggondozó Program célja, hogy a kollégium és a középiskola 

összehangolt tehetséggondozó program keretében készítse fel a hátrányos helyzetű 

tanulókat a középiskola megkezdésére, tanulmányaik eredményes folytatására, majd esélyt 

teremtsen a felsőoktatási tanulmányok folytatásához. 

Az Arany János Kollégiumi Program célja, hogy a kollégium és a középiskola 

összehangolt pedagógiai tevékenysége keretében, a kulcskompetenciák fejlesztésével 

készítse fel a hátrányos helyzetű tanulókat a középiskola megkezdésére, és segítse 

tanulmányaik sikeres befejezését, a továbbtanulást, illetve a belépést a munka világába. 

Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy hatékonyan segítse a 

korai iskolaelhagyás csökkenését, a kollégium és a szakiskola befogadó pedagógiai 

környezetben, differenciált tanulásszervezéssel és pályaorientációval esélyt teremtsen a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak a piacképes szakma megszerzésére. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési 

feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, 

korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell 

megszervezni: 

— a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell 

megjelölni ott, ahol erre szükség van; 

— igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni;  

— szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs 

módszerek és eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, 

alkalmazásának beépítése a nevelés, oktatás folyamatába; 

— az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, 

elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő 

tanulókkal összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának tantervi irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

A nemzetiségi nevelés és oktatás elvei 

A nemzetiségi nevelés és oktatás célja a tanulók nemzetiségi közösséghez tartozásának 

erősítése. Ezt a célt az iskola a nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítésével éri el a 

következő elvek szerint: 

— a helyi tantervekben megjelenő kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokon 

túl felhasználható időkeret a kötött nyelvi és népismereti óraszám miatt általában 

kisebb az általánosnál; ezt a hátrányt a műveltségi területek erőteljesebb 

integrációjával, a kiemelt fejlesztési feladatok átgondolt megjelenítésével kell a 

helyi tantervi szabályozás szintjén kiegyenlíteni; 

— az óraterv kialakításakor biztosítani kell egy idegen nyelv oktatását is; 

— az iskola nevelő és oktató munkája arra irányuljon, hogy a készségek kialakítása 

és a képességek fejlesztése az általános követelmények szerint érvényesüljön 

minden műveltségi területen; 

— a speciális követelményekre vonatkozóan további eligazítást A nemzetiség iskolai 

oktatásának irányelve ad. 
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II. RÉSZ 

Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés 

 

1.  A kulcskompetenciák3 

Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek 

alapját alkotó képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai 

egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a 

változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban 

felértékelődik az egyén tanulási képessége, mert az emberi cselekvőképesség az 

élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik. 

A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek 

hátterében a meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és 

összefüggésben alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok 

megoldására, ezért több műveltségterülethez is köthetők. Több kompetencia egymásba 

fonódik, így részben fedik egymást, továbbá az egyikhez szükséges elemek támogatják a 

másik területhez elengedhetetlen készségek formálódását, fejlődését. Hasonló egymásra 

építettség jellemzi a képességek kibontakoztatására és a tanulás  fejlesztésére irányuló 

célok és az egyes műveltségterületek viszonyát. Számos olyan fejlesztési területet említhető, 

amely valamennyi műveltségterületen a kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen 

például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a 

problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek 

kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia. 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, 

vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban 

(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, 

öntudatos és alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális 

tevékenységek során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős 

tevékenységekben, a társas valóság formálásában. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és eredménye, amely 

természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességeinek fejlődéséhez. Az 

anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes 

nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő 

típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különböző nyelvi stílusok 

sajátosságainak, valamint a különféle helyzetekben a nyelv és a kommunikáció 

változásainak ismeretét. 

Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy változatos helyzetekben, szóban és 

írásban képes másokkal érintkezni, kommunikációját figyelemmel tudja kísérni, és a 

helyzetnek megfelelően tudja alakítani. Képes nyelvileg megalkotni és kifejezni saját 

valóságát és valóságértelmezését, a nyelvhasználaton keresztül mások valóságértelmezését 

megismerni és a sajátjával összevetni, összehangolni, vagy ütköztetni. Képes a 

nyelvhasználat útján ismereteket szerezni és ismereteit gazdagítani, illetve új ismereteket, 
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tudást létrehozni. Képes megkülönböztetni és felhasználni különböző típusú szövegeket, 

továbbá információkat keresni, gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni. Tud segédeszközöket 

használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelően, etikusan és meggyőzően 

kifejezni.  

A pozitív attitűd magában foglalja a társas viszonyokra érzékeny, tudatos, érdeklődő 

és önkritikus magatartást, a törekvést az építő jellegű párbeszédre, az igényes 

megnyilvánulás értékének felismerését, az esztétikai minőség tiszteletét, mások 

megismerésének igényét és az anyanyelv iránti felelősség vállalását. Ehhez ismerni kell az 

anyanyelv és a nemzeti kultúra, a nyelv és a valóság, a kommunikáció és a társas világ 

közötti összetett kapcsolatot, a nyelv változó-változtató természetét, másokra gyakorolt 

hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető 

nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, 

kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott 

és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a 

tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas 

élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen 

nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés 

az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó 

tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az 

idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 

ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó 

tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez 

szükséges eszközök használatát. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a 

nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó 

bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a 

logikus következtetés. E kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is, amelyekre 

támaszkodva a mindennapi problémák megoldása során a matematikai ismereteket és 

módszereket alkalmazzunk.  

A matematikai kompetencia kialakulásában, hasonlóan más területekhez, az 

ismeretek és a készség szintű tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az 

alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség 

szinten alkalmazható tudását. 

A matematikai kompetencia azt jelenti, hogy felismerjük az alapvető matematikai 

elveket és törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a problémák 
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megoldását a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. E kompetencia teszi lehetővé a 

törvényszerűségek felismerését a természetben, és alkalmassá tesz az érvek láncolatának 

követésére, a matematika nyelvén megfogalmazott törvények megértésére. 

A matematikai műveltséghez való pozitív hozzáállás annak az igazságnak a 

tiszteletén alapul, hogy a világ rendje megismerhető, megérthető és leírható. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét 

jelöli, amelynek megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy megfelelő ismeretek és módszerek 

felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, bizonyos 

feltételek mellett előre jelezve azok várható kimenetelét is. Segít abban, hogy megismerjük, 

illetve megértsük természetes és mesterséges környezetünket, és ennek megfelelően 

irányítsuk cselekedeteinket. A technikai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó 

alkalmazása az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében. A 

természettudományos és technikai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a 

természettel hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az 

annak formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség elfogadását. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

A természettudományok esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 

ismerete, de ismerni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. 

Így megértjük a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok alakulásában, 

valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalomra 

nézve. 

A természettudományos és technikai kompetencia birtokában mozgósítani tudjuk 

természettudományos és műszaki műveltségünket a munkában és a hétköznapi életben: 

amikor új technológiákat, eszközöket, berendezéseket ismerünk meg és működtetünk, 

amikor a tudományos eredményeket a hétköznapokban alkalmazzuk egyéni és közösségi 

célok érdekében, vagy természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések 

meghozatalakor. Az ilyen kompetenciával felvértezett ember egyaránt kritikus az 

áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes, illetve a technikát, a termelést 

az emberi szempontok és a környezeti fenntarthatóság fölé helyező megnyilvánulásokkal 

szemben. 

A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít 

ki az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a 

műszaki megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá 

tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot. 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és 

kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, 

közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a 

munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, 

tevékenységeken alapul: az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, 

értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és -

megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. 
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Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek megértését, 

alapos ismeretét, illetve ennek alkalmazását jelenti a személyes és társadalmi életben, a 

tanulásban és a munkában. Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – 

szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és -kezelés, az internet 

által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, 

hálózati eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, 

a tanulás, a művészetek és a kutatás terén. A tanulónak értenie kell, miként segíti az IKT a 

kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és 

megbízhatósága körüli problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető 

technikákat, továbbá az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai 

elveket, valamint a szerzői jogból és a szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó 

jogi kereteket. 

A szükséges készségek magukba foglalják az információ megkeresését, 

összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok 

megkülönböztetését. Ide tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és 

megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások 

elérése, az ezek segítségével történő keresés, az IKT alkalmazása a kritikai gondolkodás, a 

kreativitás és az innováció területén. 

Az IKT használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és 

az interaktív média felelősségteljes alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia 

fejlődését segítheti továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai 

célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és 

állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés 

feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan 

formáját, amelynek révén az ember hatékony és építő módon vehet részt az egyre 

sokszínűbb társadalmi és szakmai életben, továbbá – ha szükséges – képes a konfliktusok 

megoldására. Az állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a 

közügyekben. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az 

állampolgári jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában és a nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, 

regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magába 

foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem főbb 

eseményeinek és tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak valós 

céljainak, értékeinek és törekvéseinek az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az 

EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai 

sokféleség és a kulturális azonosságtudat fontosságának tudatosítása egyaránt. 

Az állampolgári kompetencia kialakítása során olyan képességekre és készségekre is 

támaszkodni kell, mint a közügyekben kifejtett hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb 
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közösségeket érintő problémák iránti érdeklődés, valamint a megoldásuk során tanúsított 

szolidaritás. Ez a kompetencia magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző 

– helyi, nemzeti és európai – szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, 

továbbá a részvételt a döntéshozatalban (elsősorban szavazás útján). 

A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az 

egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartását. Pozitív 

attitűd a településhez, az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához 

való tartozás tudata, a részvétel iránti nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi 

szintjén, valamint a felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös 

értékek, demokratikus elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának kinyilvánítása. Az 

alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, 

valamint a fenntarthatóság támogatását és mások értékeinek, magánéletének tiszteletét is 

jelenti. 

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a saját 

fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és alkalmazza is őket. A 

kiegyensúlyozott kapcsolatok és a társadalmi életben való aktív, sikeres részvétel érdekében 

elengedhetetlen a normatudat és az általánosan elfogadott magatartási szabályok 

elsajátítása. Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti 

egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával 

kapcsolatos alapvető fogalmak ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak 

kulturális és társadalmi-gazdasági viszonyaiban, továbbá a nemzeti és az európai identitás 

kapcsolatának a megértése is. 

E kompetencia alapja az a sokféle képességre épülő készség, hogy az ember 

különféle területeken tud hatékonyan kommunikálni, figyelembe veszi és megérti a 

különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és empátiával fordul feléjük.  

Az attitűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a 

legfontosabb. Nélkülözhetetlen még a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális 

kommunikáció iránti érdeklődés. Az attitűd fontos része a személyes előítéletek leküzdése 

és a törekvés a kompromisszumra. Ide tartozik még a stressz és a frusztráció megfelelő 

kezelése, valamint a változások iránti fogékonyság. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék 

megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és 

kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és 

valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és 

magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen 

szükség van. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

A szükséges ismeretek egyrészt az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti 

tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a 

gazdaság működésének átfogóbb megértését és a pénz világát érintő magabiztos 

tájékozódást foglalják magukban. Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások 

működésének pénzügyi és jogi feltételeivel is. 

Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, a szervezés, az 

irányítás, a vezetés, a feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó 
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ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, a kockázatfelmérés és -vállalás, a munkavégzés 

egyénileg és csapatban, valamint az etikus magatartás. 

A pozitív attitűdöt a függetlenség, az alkotó- és újítókészség, a célok elérésére 

irányuló motiváció és eltökéltség jellemzi a személyes és társadalmi életben, valamint a 

munkában.  

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai 

megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének 

elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média 

segítségével, különösen az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, 

a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti 

kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség feltételezi a helyi, a nemzeti, az 

európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és 

beleérző ismeretét a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Ide 

tartozik az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális és nyelvi sokfélesége 

megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum 

mindennapokban betöltött szerepének a megértése is. 

Olyan képességek és készségek értendők ide, mint a művészi önkifejezés, a művészi 

érzék, a műalkotások és előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése 

mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése 

és kiaknázása, s ez által az általános életminőség javítása. 

A pozitív attitűdök alapját a művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége 

iránti nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az 

érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az azt támogató készséget, hogy a 

művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagodjon az 

állampolgárok önismerete, emberi kapcsolatrendszere és eligazodó készsége a világban. 

A hatékony, önálló tanulás  

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel 

és az információval. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez 

egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások 

keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy 

előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, a képességek együttesére 

támaszkodó készségeit a legkülönbözőbb helyzetekben alkalmazza: tanulási és képzési 

folyamataiban, otthon, valamint a munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e 

kompetencia elengedhetetlen eleme. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

Az életben jól hasznosítható, a munka- vagy karriercélok elérését szolgáló tanuláshoz az 

embernek megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie saját képességeiről, a szükséges 

kompetenciákról, tudástartalmakról és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás 

feltétele, hogy ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának 
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erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és 

képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. 

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető készségek meglétét igényli, mint az írás, 

olvasás, számolás, valamint az IKT-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek 

elsajátítása, feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját 

tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem 

összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. A 

tanulónak képesnek kell lennie a közös munkára és arra, hogy tudását másokkal megossza, 

saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást 

kérjen. 

A pozitív attitűd tanulás iránti belső motivációt feltételez, amelynek folyamatos 

fenntartásához elengedhetetlen, hogy az ember korábbi tanulási és élettapasztalatait 

felhasználja, új tanulási lehetőségeket kutasson fel, és a tanultakat az élet minden területén 

széles körben alkalmazza. 

2. Műveltségi terület 

2.1. A Nat műveltségi területeinek felépítése 

A Nat a tankötelezettség, valamint az azt követő – az érettségiig terjedő – szakasz idejére 

fogalmaz meg érvényes értékeket, műveltségképet, tudás- és tanulásértelmezést. Mivel 

egyre inkább felértékelődik a formális, informális, nem formális kultúra- és tudásközvetítő 

rendszerek, intézmények, szervezetek szerepe, idővel a kötelező iskolai képzés nem 

nyújthat befejezett, lezárt tudást. Így az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges motívumok 

és tanulási képességek, készségek, jártasságok, attitűdök kialakítása alapvető jelentőségűvé 

válik. 

A nevelés-oktatás 12 évfolyama egységes folyamat, amely három képzési szakaszra 

oszlik. A Nat-ban meghatározott fejlesztési feladatok az egyes képzési szakaszokhoz 

kapcsolódnak. Ezek a következők: 

az alapfokú nevelés-oktatás szakasza: 

— 1–4. évfolyam; 

— 5–8. évfolyam; 

a középfokú nevelés-oktatás szakasza: 

— 9–12. évfolyam 

Megjegyzés: a 6 és 8 osztályos gimnáziumok a középfokú intézmények közé tartoznak, 

függetlenül attól, hogy mely képzési szakaszokat foglalják magukba. 

 

Az óvodai nevelés szakasza az iskolaérettség eléréséig tart. Fejlesztési 

feladatrendszerét a kisgyermekkori fejlesztésben irányadó Óvodai nevelés országos 

alapprogramja határozza meg. A Nat épít az Óvodai nevelés országos alapprogramjára. 

Az alsó tagozat (1–4. évfolyam) első két évében a szabályozás lehetővé teszi az 

ebben az életkorban különösen jelentős egyéni különbségek kezelését. A 3–4. évfolyamon 

erőteljesebbé válnak – a negyedik évfolyam végére már meghatározóan – az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a 

tanulásszervezés a Nat fejlesztési feladataiban is kifejeződő elvárásokra összpontosít. A Nat 

az első négy évfolyamot tekinti az első önálló képzési szakasznak. 
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A felső tagozat (5–8. évfolyam) funkciója elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és 

tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A 7–8. évfolyam alapvető feladata – a változó 

és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, 

változékonyságuk növelése. A Nat a második négy évfolyamot tekinti a második önálló 

képzési szakasznak. 

A középfokú nevelés-oktatás szakaszának funkciója a korábbi képzési szakaszban 

kibontakozott képességek továbbfejlesztése, a készségek és a tudástartalmak elmélyítése 

és megszilárdítása. E szakaszban már megjelennek a munkavállalói szerephez szükséges 

kompetenciák, továbbá iskolatípustól függően a pályaválasztáshoz kapcsolódó, illetve a 

szakképesítés megszerzéséhez szükséges készségek, ismeretek. 

A középfokú iskola az általános iskola befejezése után (nyolc vagy hat évfolyamos 

gimnázium esetében az általános iskola negyedik vagy hatodik évfolyamának elvégzése 

után) kezdődik, és a tankötelezettség végéig, illetve a középfokú tanulmányok lezárásáig 

végzi nevelő-oktató tevékenységét. Feladata a fiatalok felkészítése a felnőtt társadalomba 

való beilleszkedésre az ehhez szükséges műveltségtartalom biztosításával, továbbá a 

pályaorientáció, illetve felkészítés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére vagy a munkába 

állásra. Képzési jellege szerint lehet szakiskola, szakközépiskola vagy gimnázium; ezek a 

szakképesítés, az ágazat vagy a tagozatok szerint eltérő programok alapján haladnak. 

A Nat-ban megjelenített műveltségterületi követelmények azonos szerkezetűek. Az 

Alapelvek, célok című fejezetet a Fejlesztési feladatok követik, majd a fent említett nevelési-

oktatási szakaszoknak megfelelően a közműveltségi tartalmak zárják.  

2.2. Ajánlás a Nat műveltségi területek százalékos arányaira 

Műveltségi területek 1–4. 5–6. 7–8. 9–10. 11–12.* 

Magyar nyelv és irodalom 27-40 15-22 10-15 10-15 10 

Idegen nyelvek 2-6 10-18 10-15 12-20 13 

Matematika 13-20 13-18 10-15 10-15 10 

Ember és társadalom 4-8 6-10 10-15 8-15 10 

Ember és természet 4-8 6-10 15-20 15-20 10 

Földünk – környezetünk – 2-4 4-8 5-8 – 

Művészetek 14-20 10-16 8-15 8-15 6 

Informatika 2-5 4-8 4-8 4-8 4 

Életvitel és gyakorlat  4-8 4-10 4-10 4-8 – 

Testnevelés és sport 20-25 20-25 15-20 14-20 15 

1. táblázat 

(* Csak a minimális százalékos arány.) 

A szakközépiskolában és a szakiskolában a szakképzésről szóló törvényben meghatározott 

időkeretet kell biztosítani a Nemzeti alaptantervben meghatározott iskolai nevelés-oktatás 

pedagógiai tartalmának feldolgozására. 
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2.3. Ajánlás a nemzetiségi iskolákban a Nat műveltségi területek százalékos 

arányaira 

Műveltségi területek 1–4. 5–6. 7–8. 9–10. 11–12. 

Nemzetiségi nyelv és 
irodalom 

18-22 14-20 12-18 12-15 12-17 

Magyar nyelv és irodalom 20-35 14-20 10-15 10-15 10 

Idegen nyelvek – 8-16 8-16 11-20 8 

Matematika 13-20 13-18 9-13 8-13 9 

Ember és társadalom 4-8 4-8 9-13 8-13 10 

Ember és természet 4-8 6-9 12-18 13-18 8 

Földünk – környezetünk – 2-8 3-8 4-8 – 

Művészetek 10-17 8-14 5-10 6-10 2 

Informatika 2-5 3-8 4-10 4-10 5 

Életvitel és gyakorlat 3-6 3-8 3-8 2-7 – 

Testnevelés és sport 16-25 15-20 15-20 12-15 12 

2. táblázat 
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