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A 21. SZÁZADI KÉPESSÉGEK: A NEMZETKÖZI NÉZŐPONTOK 

21. SZÁZADI KÉPESSÉGEK  –  DAVOS OKTATÁSI VILÁGFÓRUM  

A 21. századi képességek meghatározása számos nemzetközi kormányközi szervezet (UNESCO, OECD), nemzet-

közi nem-kormányközi szervezet, think tank szervezet, regionális integráció, államok, stb. szintjén nemzetközi 

programokban és normatív szabályozásokban fogalmazódik meg.  

A Világgazdasági Fórum 2015. évi új oktatási víziója összegezte a 21. századi képességeket:  

a) Alapvető írástudás:  

 olvasás, az írott nyelv megértése és használata;  

 tudományos írástudás (a környezet megértése és értelmezése).  

b) Informatikai írástudás (technológiai alapú tartalmak használatának és létrehozásának képessége: 

információkeresés, kérdésmegválaszolás, másokkal való interakció, számítógépes programozás):  

 pénzügyi írástudás (a gyakorlati pénzügyek konceptuális és numerikus aspektusainak megértési 

és alkalmazási képessége);  

 kulturális és állampolgári írástudás (a bölcsészeti, társadalmi ismeretek megértése, értelme-

zése, elemzése és alkalmazása).  

c) Kompetenciák (4 K): 

 Kritikai gondolkodás és problémamegoldás (konkrét helyzetek elemzése, azonosítása, értéke-

lése, eszmék és információk megfogalmazása, válaszok, megoldások keresése). 

 Kreativitás: a problémák kezelésének, megoldásának új, innovatív elképzelései, új alkalma-

zások, tudások szintézise, alkalmazások értelmezése. 

 Kommunikáció: meghallgatás, megértés, információfeldolgozás és kontextualizáció, verbális, 

nem verbális, vizuális és írott eszközökkel. 

 Kollaboráció/együttműködés: teamekben való munkavégzés képessége közös célok érdeké-

ben, konfliktusok megelőzésének és megakadályozásának képessége és menedzselése. 

d) Jellemtulajdonságok: 

 Kíváncsiság: az érdeklődés és nyitottság képessége, kérdések megfogalmazása képessége és 

igénye. 

 Kezdeményezőképesség: új célok, feladatok kialakításában, megvalósításában való részvétel 

igénye és képessége. 

 Állhatatosság: az érdeklődés fenntartásának képessége feladatok, célok megvalósítása 

folyamatában. 

 Adaptációs képesség: tervek, módszerek, eljárások megváltoztatása képessége új információk 

alapján. 

 Vezetési képesség: közös célok mentén mások ösztönzése, irányítása, tanácsadása. 

 Társadalmi és kulturális érzékenység: más személyekkel való kapcsolatépítés és interakció 

társadalmilag, kulturálisan és etikus vonatkozásban megfelelő módon. 
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A fenti képességek mérése eszközei és indikátorai nemzetközi szinten kidolgozottak és elfogadottak1: 

 

 

Az interaktív térképen megtalálhatjuk az országok jellemzőit2:  

Magyarország teljesítménye 49% átlagban: 

 70% az olvasás-írás,  

 60% a számolás,  

 60% a tudományos írástudás,  

 10% az IKT írástudás,  

 0% a pénzügyi írástudás és  

 0% a kulturális-állampolgári írástudás,  

 38% a kritikai gondolkodás és problémamegoldás, 

 50% a kreativitás,  

 38% a különlegesség.  

Németország 78%, Szlovákia 49% (75% kulturális és állampolgári írástudás), Csehország 69%, Ausztria 64%, 

Finnország 89%, Egyesült Királyság 74%, Oroszország 50%. 

  

                                                                 
1 http://widgets.weforum.org/nve-2015/appendices.html#appendix3 
2 http://widgets.weforum.org/nve-2015/chapter2.html 

http://widgets.weforum.org/nve-2015/appendices.html#appendix3
http://widgets.weforum.org/nve-2015/chapter2.html
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Példák az eltérő társadalmi rétegek hatékony iskoláztatási modelljeire: 

A szegény családok részére kialakított ún. zárt körű instrukciós modell a képességrések csökkentésére az: 

 
Tanulási célok megfogalmazása, tanterv és módszertani stratégia, megvalósítás, folyamatos értékelés, megfelelő 

beavatkozások megvalósítása, az eredmények megfelelő ösvényre állítása. 

Küldetés: az alacsony jövedelmű családok számára magas szintű oktatási szolgáltatások: 

 Központi tanterv mesteroktatók révén: 5-15 óra minden leckére, tesztekkel, értékeléssel 

 A tapasztalatlan tanárok masszív képzése (min. 300 óra gyakorlati képzés), háromhetente tanfelügyelet 

 40 perces tanóra, előkészített, tabletekre mentett leckék, a tanárok ellenőrzése eszközeinek kialakítása 

 Tollal, számítógépen írott tesztek, tabletre rögzített eredmények 

 A tanulói előrehaladás 7-10 naponként adatbázisba felvitt, a minőségi team naponta 10% oktatót látogat 

 A hallgatói előrehaladás adatértékelés révén történik,  

 Az egész iskola és közösség adatai rendszeresen gyűjtöttek 

 Az iskolamenedzsment mobil applikációkra alkalmazottak 

 Áramvonalas, standard rendszerek és hálózatok fejlesztettek 

 
A tanulmány egyértelműsíti, hogy a 21. századi képességek és képességi rések leküzdése IKT technológiákhoz 

kapcsolódik, amelyek között a leggazdagabb az írástudás fejlesztése, míg a kompetenciák és a jellem fejlesztését 

szolgáló módszerek elégtelenek.3 

                                                                 
3 http://widgets.weforum.org/nve-2015/chapter3.html 
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A középosztályos Innova School modell latin-amerikai iskolai képességfejlesztő program. A cél a felemelkedő 

középosztály magas minőségű oktatása, blended tanulás, hallgatóközpontú pedagógia és kutatás, a teljes 

személyiség fejlesztése a középpontban. 20 000 kész tanóraanyag, tanáregyetem képzési modell, több szinten a 

karrierösvény mentén, 30% önálló számítógépes tanulás, 70% tanárok vezette. A belső minőségbiztosítás elemzi 

a tanulói adatokat olvasás- és matematika-írástudásban évente, elkülönült mérési és értékelési rendszer a jellem 

és kompetenciák csoportjában, hálózat szintű rendszeres tesztek lebonyolítása. Tanulási réseken beavatkozás 

(Khan Akadémia modell), komplett szoftverek a hallgatói előrehaladás mérésére, tanár-ellenőrzési platform, 

kiválósági modell a hálózat (Innova School) egész rendszere minőségirányítására. 

 

A felsőbb társadalmi rétegekbe való felemelkedés modellje: az egyetemi képzésnek való megfelelés. Az ún. 

Summit Public School rendszer a fenti zárt körű instrukciós modellt használja a felsőoktatásban való sikerkrité-

riumoknak való megfelelésre: a Summit Public School modell az alábbiak szerint alkalmazza a rendszert. 

Küldetés: a hallgató a saját tanulásának „tulajdonosa”. Tanterv: projekt alapú tanulás, projektek alakítása tan-

tárgyspecifikus tartalommal, a kognitív képességek fejlesztése; minden projekthez digitális források fejlesztése. 

Kevert oktatás: a jól teljesítő hallgató individualizált számítógépes instrukciók révén oktatott (Khan Akadémia), 

míg a gyengébben teljesítők csoportmunkában és oktató vezette instrukciókkal dolgoznak, azaz önirányított 

perszonalizált tanulási idő betervezve laptokon; számítógépes mérések, tesztek, az elő- és utóértékelés is látható, 

nem külön bevitt adatok. A számítógépes beavatkozás a szükségletekre fókuszál, ismétlések lehetségesek. Tanári 

mentorálási értekezletek hetente. Személyes tantervek: a hallgató naponta ellenőrizheti magát, összemérhetik 

egymást, a tanár a projekteredmények kiegyenlítését, az új projekteket tervezi. 
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A fentiek alapján látható, hogy az ún. zártkörű instrukciós modell a stratégiai célok mentén (felzárkóztatás/inklú-

zió, középosztályosítás, nemzetközi versenyképesség) képes a modellt megfelelően alkalmazni. Jellemző vonás, 

hogy mindegyik modell hálózatként rendszerezett és modellezett:  

a) a tantervekben levő különbségek kimutathatók: az első modellben a kompetencia- és jellemfejlesztés 

rései a legmarkánsabbak, ezért ezeket a kompetenciákat kell fejleszteni. Az Innova modellben a stan-

dard tananyagok, a tanárok életpálya mentén való fejlesztése a hangsúlyos, míg a Summit modellben a 

projekt alapú tanterv, a tanárok projektmenedzsment és perszonalizált tanulómenedzsment képessége 

erős. 

b) A képzés folyamatában standardizált tanórák, központi tananyagok, erőteljes tanárellenőrzés a jellem-

ző; az Innova 30%-ban önálló tanulással operál, míg a Summit rendszerben a megfelelő képességű 

hallgatók egyéni tanrend szerint haladnak. 

c) A hallgató mérése és ellenőrzése a felzárkóztató modellben a gyakoriságon és folyamatosságon, a tanár 

rendszeres ellenőrzésén alapul, az Innova modellben a tutori stratégiák és tapasztalatok kiegyenlíté-

sében, míg a Summit modell csupán reportokban lekérdezi az előrehaladást. 

d) Mindhárom modell elemzi az intézményi teljesítményt, a felzárkóztató jellemzője a központnak való 

adatszolgáltatás, az Innova esetében a hangsúlyos a tudásrések mentén történő beavatkozás, a Summit 

esetében csak eseti a beavatkozás, és inkább eredményjavító célú.  

e) Mindhárom modell eltérő intézményi analitikát igényel, a felzárkóztató modell a tanári analitikát, a 

vezetői analitikát preferálja, az Innova külön tanári platformokkal dolgozik, és a Summit modell eseté-

ben már a tanulók is képesek teljesítményüket másokéval összevetni. 

f) Összességében WEF_BCG tanulmány alapján megállapítható a stratégiai célok – az instrukciós modell 

és a minőségirányítás – összekapcsolása és szinergiája. 

USA: GLOBÁLIS SIKERKOMPETENCIÁK  

Az Egyesült Államok kialakította a nemzetközi siker kompetenciáknak megfelelő képzési rendszert: a rendszer az 

óvodában indul, az alapszint az ún. K 5-ös lista, az általános képzettségi szint a K 6-8., míg a középszint a K 9-12. 

A globális kompetenciamodell érdekessége, hogy meghatározza a tanári és tanulói kompetencia kimeneteket: 

1. Attitűdök: a tanár érti és feltárja, kifejti a kulturális és globális témaköröket, a tanuló felfedezi saját 

kultúráját, összeveti másokéval, képes globális kérdések tanulmányozására. 

2. Képességek: a tanár hatékony pedagógiai módszerekkel beintegrálja a globális témákat a tantervekbe, 

a tanuló kritikai, problémamegoldó, perspektívafeltáró és kutatási képességeit javítja. 

3. Tudás: a tanár beemeli a globális ismeret tartalmakat a képzésekbe, a tanuló globális érdeklődésű és 

globális kérdéseket érintő ismereteket szerez. 

Az alsó tagozaton a tanuló megtanulja, hol él, képes a térképen eligazodni, ismeri ünnepeit, képes más kultúrájú 

gyermekekkel együtt játszani, tanulni. Képes kérdezni, könyveket, weboldalakat keresni, művészeti alkotásokat 

észrevenni, zenéket tanul. Képes más tanulókkal Föld körüli mini projekteken dolgozni, vitázni, meséket ismerni, 

saját kultúráját megismerni. Képes összekapcsolni kultúrával kapcsolatos témákat, eseményeket, történeteket. 

A szint kompetenciái egyébként a normál oktatás általános szintjének felelnek meg, tehát a globális kompe-

tenciák modell, felső, elitosztályba tartozó szülők gyermekeire szabottak. 

A felső tagozat szintje már szétbontja az ismereteket globális társadalom, globális földrajz, globális környezet, 

globális oktatás, globális gazdaság szintekre, és ezeken keresztül demonstrálja a globális témák megértését, 

kutatását, összekapcsolódását és integrálását. Hasonló a helyzet a középfokú szinttel is.  
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A globális társadalom témakörben alapszinten képes a kulturális dimenziók értelmezésére, az eredet, származás, 

a sztereotípiák értelmezésére, a társadalmi vállalkozás koncepcióinak megértésére. Képes kultúrák és visel-

kedések értelmezésére, családi tradíciók feltárására, vállalkozási lehetőségek feltárására idegen országban!!! Az 

érettségi szintjén képes a spanyol, kínai és arab nyelvű országok és civilizációk megértésére, a kultúra, a kulturális 

viselkedés, a kulturális dimenziók (Hofstede), az interkulturális kommunikáció, a kultúraalakítás folyamatai 

megértésére. Az érettségi szint a többi funkcionális területeken a mesterképzés szintjének felel meg az európai 

képesítési keretrendszerben, tehát egyértelmű, hogy e hálózati modell és rendszer az amerikai tanulók globális 

programját illetően az USA vezető szerepét gyakorolni képes állampolgárok nevelését célozza.4 

EU POLITIKÁK: ESCO ÉS ÚJ KÉPESSÉG NAPIREND 

Az európai képesítési szakpolitikák egyik legfontosabb eredménye a TEÁOR rendszer szupranacionális szintűvé 

fejlesztése. A menedzserek esetében a képesítési követelmény ISCO 4. szint, azaz az ILO által elfogadott 

rendszerezés. Az első szint a fizikai munka szintje, a második a gépek működtetése, a harmadik a technikusi, a 

negyedik a szakemberek szintje. Hármas és négyes szintű munkakört csak felsőfokú végzettséggel lehet betölteni: 

a 3-as szint a technikusi, az ún. FOKSZ képzési szint (EKKR 5. szint), szakfoglalkozást minimum alapszintű 

képzettséggel (minimum 3 év), az EKKR 6-os szinttel, 4-es szintű munkaköröket csak mester vagy doktori 

fokozattal lehet betölteni. Az ISCO 7 szektora helyett az ESCO 5 szektort jelöl meg. 

 

  

                                                                 
4 P.21. K-12 Global_Ed _Indicators.pdf 
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21. SZÁZADI KÉPESSÉG: KERESZTRENDSZEREK KÖZÉPFOKÚ KÉPZETTSÉGI SZINTEN 

USA-TAGÁLLAMOK P21 KERETRENDSZERE 

A P21 keretrendszer az USA több tagállama projektje, amely a tantárgyak integrálásával kollektív tanulási keret-

rendszert teremtett. A keretrendszer jellemzője a képességek, tudás, tapasztalat fejlesztése a munka és a karrier 

érdekében. A P21 kifejezetten a sikerkompetenciákra helyezi a hangsúlyt, abban is a kritikai gondolkodásra és 

problémamegoldásra, kommunikációra és együttműködésre.  

A P21 KERETRENDSZER ELEMEI 

 

1.  A KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER MINT STANDARD 

1.1. TUDÁS ÉS ISMERET  

Az alaptantárgyak az anyanyelvi nyelvismeret, világnyelvek, művészetek, matematika, közgazdaságtan, 

természettudomány, földrajz, történelem, állam és civil társadalom. A 21. századi interdiszciplináris témák 

az alaptárgyakban a következők:  

Globális érzékenység: a globális problémák ismerete, eltérő kultúrájú, vallású, életstílusú emberekkel 

való együttműködés, közös megbecsülés kialakítása, nyitott dialógusokra való képesség személyes, 

munka- és közösségi kontextusban, a nemzetek és kultúrájuk megértése, különös tekintettel a nem 

angol nyelv használatára. 

Pénzügyi, gazdasági és üzleti írástudás: annak ismerete, miként hozzunk megfelelő gazdasági döntése-

ket, a gazdaság társadalmi szerepe megértése, vállalkozói képességek kialakítása a munkahelyi produk-

tivitás és karrierlehetőségek érdekében. 

Állampolgári írástudás: a közösségi, civil közéletben való hatékony részvétel, annak megértése, hogyan 

legyünk informáltak, a kormányzati folyamatok megértése. Helyi, állami, nemzeti és globál szintű jogok 

és kötelességek gyakorlása, a civil, állampolgári döntések helyi és globális következményeinek felmérési 

képessége. 
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Egészség-írástudás: az alapvető egészségre vonatkozó információk megszerzése, interpretálása, a 

megfelelő szolgáltatások használatának képessége, a preventív fizikai és mentális egészségmérések 

megértése, beleértve a megfelelő étrendet, táplálkozást, testedzést, kockázatelkerülést és a stressz-

szint csökkentését. Az alapvető információk alapján az egészségfejlesztő döntések meghozatala képes-

sége, személyes és családi egészségcélok kialakítása, a nemzeti szintű és nemzetközi közegészség- és 

biztonság témáinak megértése. 

Környezeti írástudás: a levegő, klíma, föld, élelem, energia, víz és az ökorendszer ismeretének és 

megértésének demonstrálása, a környezeti körülmények és az arra ható folyamatok megértése. A 

társadalom hatása a környezetre, népességnövekedés, humán fejlesztés, forráshasználat; a környezeti 

témák, adatok értelmezési képessége, megfelelő következtetések levonása, hatékony megoldások 

keresése. Egyéni és kollektív akciók kialakítása a környezeti ügyekben. 

1.2. TANULÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÉPESSÉGEK  

Kreativitás és innováció: kreatív gondolkodás és ötletfejlesztési technikák ismerete, fokozatos és 

áttöréses új ötletek kialakítása, a saját ötletek kidolgozása, finomítása, elemzése. Másokkal való kreatív 

együttműködés: az új ötletek kifejtése, nyitottság az új nézőpontok iránt, csoportmunka-fejlesztés, 

eredetiség és találékonyság kimutatása a valóság korlátainak figyelembevételével. A kudarc mint 

tanulási tapasztalat értékelése, annak megértése, hogy az innováció és kreativitás hosszú távú, ciklusos 

folyamat, kis eredményekkel és sok-sok hibával, tévutakkal. 

Kritikus gondolkodás és problémamegoldás: hatékony érvelés, rendszerszerű gondolkodás, vélemény-

nyilvánítás, döntéshozatal, problémamegoldás. 

Kommunikáció és együttműködés: kommunikációs képességek sokféle formában és kontextusban, az 

értelmezés, a tudás, értékek, attitűdök és szándékok meghallgatása, többféle célú kommunikáció, 

sokféle médiahasználat, többnyelvű közösségekben kommunikáció képessége. Sokféle teamben való 

dolgozás képessége, rugalmasság, kompromisszumkészség, közös célok kialakítása, megosztott 

felelősség gyakorlata. 

Információ, média és technológia képességek: informatikai írástudás, médiaelemzés, médiatermékek 

létrehozása. 

IKT írástudás: megfelelő technológiahasználat, digitális, hálózatépítési és közösségi média alkalmazása, 

az IKT-kérdések jogi, etikai kérdéseinek megértése. 

1.3. ÉLETREVALÓSÁG ÉS KARRIERKÉPESSÉGEK  

Rugalmasság és alkalmazkodóképesség: eltérő munkaszerepek és felelősségek, munkatervek és kon-

textus értelmezése, bizonytalan környezetben és változó prioritások közötti hatékony munkavégzés. 

Rugalmas visszajelzési képesség, pozitív hozzáállás a kritika, a dicséret, a visszajelzések vonatkozásában, 

működőképes munkahelyi megoldások keresése. 

Kezdeményezőképesség és önirányítás: célok és az időpontok szerinti munkavégzés: a megfogható és 

nem megfogható sikerkritériumok megértése, a rövid és hosszú távú célok kiegyensúlyozása, munka-

beosztás és időgazdálkodás. Önálló, független munkavégzés, a feladatok ellenőrzése, meghatározása, 

prioritásainak felállítása és a teljesítmény értékelése. Önálló tanulási képesség, a tanterven kívüli 

tanulás megszervezése, a képességek professzionális szintre emelése, élethosszig tartó tanulás és az 

elmúlt tanulmányi tapasztalatok kritikus, reflektív áttekintése. 
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Társadalmi és kultúraközi kommunikáció képessége: megfelelő, hatékony kapcsolatépítés, tiszteletre 

méltó viselkedés, vegyes kulturális környezetű teamekben dolgozás képessége, nyitottság, a társadalmi 

és kulturális különbségek csökkentése képessége, innovációval és minőségi munkavégzéssel. 

Termelékenység és elszámoltathatóság: projektek menedzselése képessége, tervezés, prioritások 

felállítása, megvalósítás, akadályok lebontása és a célkitűzésekben megfogalmazott eredmények eléré-

se. Magas minőségű termékek és szolgáltatások előállítása. 

Vezetés és felelősség: mások irányítása, tanácsadása és vezetése, személyközi problémák kezelése, az 

erősségek feltárása a közös célok érdekében, jó példa és önzetlen támogatás, etikus viselkedés. Mások 

iránti felelősség demonstrálása. 

2.  TANTERV ÉS MÓDSZERTAN  

A fenti célkitűzések, mint 21. századi standardok szerepelnek, amelyeket értékelni kell. Az iskolák pedagógiai 

programjai, a tantervek, a módszertan mellett a tanulás kompetencia alapú értelmezése megváltoztatja a 

mérési és értékelési rendszert. A tartalom és az instrukciós rendszer problémaközpontú tanulásra épít, a 

megfelelő támogató technikák használatára, beleértve a helyi közösségi forrásokat is.  

3.  A TANULÓK SZAKMAI KÉPESSÉGEINEK FEJLESZTÉSE  

A tanárok megfelelő módon értelmezik a 21. századi képességeket, lehetőséget teremtenek a tapasztalat-

szerzésre, a hagyományos és projektmódszer kiegyensúlyozott, a tanárok szakmai tudásközösségekben 

alakítják ki a legjobb tanulási ösvényeket, a tanulásban hangsúlyos a tanuló egyéni tanulási stílusa. 

4.  A 21. SZÁZADI TANULÁSI KÖRNYEZET   

Az iskola a sikerkompetenciák fejlesztéséhez alakítja a tanulói tereket. Támogatja a tanulói projektcsoportok 

kialakulását, a kontextus és az ismeretanyag, a képességfejlesztés tartalma és környezete 21. századi, 

bevonja a külső környezetet.5 

5.  A SIKERKOMPETENCIÁK MENTÉN VALÓ OKTATÁS ÉPÍTŐELEMEI 

1. A nemzeti és helyi szintű oktatás erős víziója kialakítása.  

2. A tankerületi szinten a vezetési és menedzsment célok, források kialakítása. 

3. A tankerület képes mérni, melyik iskolája, hol tart. 

4. A prioritások kialakítása a 21. századi képességekben. 

5. Intézményi szintű tanulófejlesztési program a 21. századi képességekre, a tanárképzésre.  

6. A hallgatók igazságos hozzáférése megteremtése.  

7. 21. századi képességértékelés. 

8. A helyi képzés jövőorientált tervezése.  

9. Együttműködés a helyi kockázatviselőkkel. 

  

                                                                 
5 P21 Framework definitions, 2009. 
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AZ EU KÉPESSÉGPOLITIKÁJA  

Az EU 2016-ban fogadta el az európai képességek minősége és megfelelősége javításának programját. Legfőbb 

elemei a következők: 

1. Az európai célok elérésében eredmények születtek, 10 millió fővel nőtt a felsőoktatásban tanulók száma, 

és 6 millióról 4,5-re csökkent a korai iskolaelhagyók aránya. Ugyanakkor a munkaerő minősége nem 

javult. A munkáltatók a szakmai képességek mellett legalább annyira fontosnak tekintik a transzverzális 

képességeket, a teammunka képességét, a kreatív gondolkodást, a vállalkozási képességeket, az 

interdiszciplináris profilt, a szakterületen átívelő munkavégzést. 

a) Alapvető képességek: írástudás, számolási készség, digitális képesség, jó munka megszerzése 

képessége, a társadalomban való részvétel. 

b) Az ellenálló képesség fejlesztése: személyes fejlődés és önkiteljesítés, társadalmi inklúzió képes-

sége, aktív állampolgárság és az életpálya egésze alatti foglalkoztatás: nyelvismeret, természet-

tudományos ismeretek. 

c) Hangsúlyos a digitális képesség és a vállalkozóképesség mint sikerkompetencia. A Bizottság 

kiemelte a vállalkozás- és innovációorientációt, a gyakorlati vállalkozási képességekre alapozva. 

d) Első feladat valamilyen szakképzettség megszerzése és első választási célként megfogalmazása. 

Kiemelt a munkahelyi gyakorlat és a nemzetközi tapasztalat. 

e) Digitális képességek minden szakmában, innovatív okos technológiákra felkészítés. 

f) A foglalkozások összevethetősége és láthatóvá tétele. Felújított EKKR, képzések minőségirányí-

tása, kreditrendszer minden EKKR szintre, és minden foglalkozás esetében bevezetik az EKKR-t. 

g) Migránsok képességi profilja kialakítása, mérés, bizonyítványok elismerése, nyelvoktatás. 

h) Jobb információszolgáltatás, az europass fejlesztése. 

i) Képességintelligencia és analitika fejlesztése. 

j) A végzettek képességeiről jobb információk nyújtása: tanulmányi előrehaladás, adó- és tb-

kérdések, közösségi média platformok, felmérések. 

A 2017-ben elfogadott EQFS megújítása 2017-ben megtörtént. Változások:  

 a 2008-as az európai országok képzési szintjeinek elfogadtatására fókuszált, a 2015-ös a szakmák 

közötti átjárhatóságra. 39 ország elfogadta, 22 tagország és 6 nem-tagország kialakította a nem-

zeti képesítési keretrendszert. 

 A 2017-esbe beletartozik a nem formális tanulás elismerése is. 

 A 2008-as kompetencia értelmezése: autonómia és felelősség; a 2017-es: a tudás és képességek 

bizonyított használatának képessége, személyes, társadalmi és módszertani képességek a 

munkában, bármely helyzetben, a szakmai és személyes fejlődésben.  

 Nincs közös megegyezés a kredittranszferre. 

 Megnőtt a nemzetközi szektorális képesítései standardok szerepe. Feladat a szakmai képesítések 

EQFS szerinti átrendezése. 

 A felsőoktatásra vonatkoztatott szabályozók: ESCO, ESG, EQAVET, EQAR regiszter, ECTS rendszer, 

ECVET szakképzési kreditrendszer, EURES szabályozás, a szakmák minimumkövetelménye. 

 Az EU-n kívüli országok elismerése. 

 További dokumentumok: EU Digital Competence Framework, EU Entrepreneurship Competence 

Framework 

 Grand Coalition for Digital Jobs 

 European Alliance for Apprenticeships 
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Nemzetközi szektorális képesítési rendszer (ISQ) 

 17 szektorban. Gazdasági, egészségügyi, szociális, művészet és szórakoztatás, rekreáció, üzleti 

adminisztráció, IKT és pénzügyek, biztosítás, ingatlanmenedzsment, szállítás, raktározás, kutatás, 

személyes szolgáltatások, közigazgatás, vendéglátás és turizmus, oktatás, építészet, média, élelmiszer, 

gépgyártás, energia és környezet, mezőgazdaság. 

 Európai gyakorlati lehetőségek felturbózása: 

o A gyakorlati oktatás 7 kritériuma: írott szerződés, tanulási kimenet, pedagógiai támogatás, 

munkahelyi komponens beszámítása, fizetés és díjazás, társadalombiztosítás, munkahelyi 

egészség és biztonság feltételek. 

o Keretfeltételek: a gyakorlatra van írott szabályozás, bevontak a társadalmi partnerek, 

támogatják a cégeket, rugalmas ösvények és mobilitás, karrier-tanácsadás és szakmai érzé-

kenység fejlesztés, átláthatóság, minőségbiztosítás. 

STEM SZAKMÁIRA VALÓ OKTATÁS  

CTE FELKÉSZÍTÉSEK, STEM PROGRAMOK 

 Kiemelt a STEM foglalkozásokra való felkészítés, beleértve az érettségi utáni tanúsítványi tanfolyamokat 

is. Kiemelt a félévnél rövidebb munkára épülő tanúsítvány. 

 Hangsúly az alulreprezentált kisebbségekre esik. 

 CTE programok (tanúsítvány, technikus), USA: bevontak a szakmai szervezetek. Mentorálás jelleggel 

folynak, az iskolában és munkahelyen is. 

 Sikerkezdeményezések, USA: közösségi főiskolák, új szakmák, biotechnológia, elektronika, nanotech-

nológia, mérnöktechnológia, informatika, térinformatika, biztonságtechnika. 

 A CTE-re épül a 4 éves STEM program: BSC szintig elvezetés: módszerek: matematikaoktatás minden-

kinek a közösségi főiskolán, nyári egyetemek, tanácsadás, külön tanterv. 

 Értelmes tanterv: konstruktív és a felsőoktatási sikerességet segítse, pedagógiai stratégia, kredit és nem 

kredit hallgató keverve, gazdagításprogramok. 

 Felsőoktatási írástudás (mit kell tudni a felsőoktatásról), üzemlátogatás, nők bevonása. 

 Transzferprogramok a transzfersokk csökkentésére. 
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A MÉRNÖKSZAKMÁK ESETÉBEN A SIKERKOMPETENCIÁK  (USA) 

 

 

 

TIER 1: SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG 

 Személyközi kapcsolatok: szenzitivitás, empátia, viselkedésalakítási képesség, nyitott kapcsolatrend-

szer fenntartása, kulturális érzékenység. 

 Integritás: felelősségvállalás és elszámoltathatóság, etikus viselkedés, becsületes, tisztelettudó visel-

kedés, felelősségvállalás időre és feladatra. 

 Professzionalizmus: érzelmi intelligencia demonstrálása (ellenőrzött érzelmi megnyilvánulások, 

nyugodtság stresszes helyzetekben, kritika elfogadása), professzionális megjelenés (öltözék, tisztaság, 

összeszedettség), pozitív attitűd, büszkeség a saját munka és a szervezet vonatkozásában. 

 Kezdeményezőképesség: állhatatosság, kitartás, kezdeményezés, célkitűzés és kockáztatás, önálló 

munkavégzés, eredménymotiváltság. 

 Adaptációs készség és rugalmasság: új ötletek keresése, a bizonytalanság, komplexitás és gyors 

változások kezelése. 
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 Függőség és megbízhatóság: a kötelezettségek teljesítése, kiszámíthatóság, pontos megjelenés mun-

kában, értekezleten, telefonon, web-konferencián, odafigyelés a részletekre, az útmutatások követése, 

szervezeti szabályzat, eljárások, politikák. 

 Élethosszig tartó tanulás: szakmai fejlesztési programokon részvétel. 

 A tanultak integrálása és alkalmazása. 

TIER 2. IRÁSTUDÁSOK  

 Olvasás: kézikönyv, jelentés, emlékeztető, ábra, műszaki leírás, tervrajz, stb. értelmezése. Figyelés a 

részletekre: jegyzetelés, nem megfelelőségek észrevétele, hiányzó információk észrevétele. Információ 

elemzés: tény és vélemény megkülönböztetése, trendek elemzése, dokumentumok összegzése. 

Információk integrálása: a tanultak és korábban tanultak, írott anyag, útmutatók, alkalmazásuk. 

 Írás: szervezet és szervezetfejlesztés, üzleti kommunikáció; megfelelő írástechnika és hangnem. 

 Matematika 

 Természettudomány és technológia: átfogó látásmód, tudományos módszerek alkalmazása, modelle-

zés és kísérletezés. 

 Kommunikáció: megfelelő szakmai nyelv használat, információfogadás, gondos megfigyelés, meggyőzés 

és befolyásolás, prezentáció. 

 Kritikus és analitikai gondolkodás: érvelés, mentális agilitás, asszociatív kapcsolások. 

 IKT képességek: digitális írástudás, szoftverhasználat, Internet, e-mail, a számítógép biztonsági ügyeinek 

kezelése. 

TIER 3. MUNKAHELYI FOGLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK 

 Team-munka: team-tagság és szerep értelmezése, produktív kapcsolat létesítése, team-célok megvaló-

sítása, konfliktuskezelés. 

 Vevőközpontúság: a vevő szükségleteinek, igényeinek megértése, perszonalizált szolgáltatások nyújtá-

sa, a vevő folyamatos informálása. 

 Tervezés és szervezés: tervezés, prioritások felállítása, projektek menedzselése. 

 Kreatív gondolkodás: egyedi és speciális elemzések (pl. minőségtechnikák révén), innovatív megoldások 

generálása, a téma átfogó keretekbe helyezése. 

 Problémamegoldás, prevenció és döntéshozatal: a problémák feltárása, megfelelő információ 

gyűjtése, szervezése, alternatívák keresése, megoldás kiválasztása, a megvalósítás. 

 Lehetőségek keresése és feltárása: perspektíva kialakítása, marketing. 

 Eszközökkel és technológiákkal való bánásmód: technológiák és eszközök kiválasztása, folyamatos 

tanulmányozásuk, zavarelhárítás és karbantartás. 

 Időrend és koordináció: nyersanyagok, folyamatok operációs menedzsmentje, a munkatársak idejéhez 

illesztése. 

 Ellenőrzés: vizsgálat és feljegyzés, adatgyűjtés, hibafeltárás, űrlapkitöltés, információszerzés, műszaki 

dokumentáció rendezése. 

 Üzleti alapismeretek: szervezeti kontextus (küldetés, struktúra, funkció), operatív tervezés, munkahelyi 

jóllét, jogi szabályozási környezet betartása, üzleti integritás, etikusság, környezettudatosság, piac-

ismeret. 

TIER4. IPARÁGI ISMERETEK 

 A mérnöktudomány alapjai: a mérnöki szakma alapjai és társadalmi hatása; mérnöktudomány, termé-

szettudományok, tudományos kutatás, társadalmi és humán tudományok (a közösségi befektetés a 

technológiákba, a projektek helyi, nemzeti, nemzetközi perspektívái, a projektek elfogadtatása, 

projektmenedzsment és kockázatmenedzsment, közjavak értelmezése, pozitív és negatív társadalmi 

hatások). 



- 16 - 

 Tudásterületek: mérnöktudomány (mechanika, statika, dinamika, elektromos hálózatok, termodina-

mika, hőátadás, tömegmozgatás, anyagismeretek), természettudomány (fizika, kémia, biológia, 

geológia), társadalomismeretek (filozófia, üzleti tanulmányok, demográfia, etika, történelem, irodalom, 

vizuális és előadó-művészet, közgazdaságtan, politikatudomány, szociológia, pszichológia) 

 Design (rendszer, komponens, folyamat, módszer): technikai, környezeti, gazdasági, szabályozási és 

kulturális kontextus, alternatívák tervezése, kivitelezhetőség, gyártási technológia, tervezés, szoftveres 

tervezés 

 Kockázat, megbízhatóság és bizonytalanság kezelés: valószínűségek feltárása, stb. 

 Kísérletezés: prototípus-készítés, kutatás, fejlesztés, alkalmazás 

 Rendszermérnöki ismeretek: komplex projektek, rendszerek tervezése, fejlesztése, működtetése 

 Gyártás és termelés (gyártási ismeretek, infrastruktúra, automatizálás, lean folyamatok):  

o működtetés és fenntartás: technológiafejlesztés, szerződések, forrás- és anyagmenedzsment, 

operátorok képzése, projekt életciklus tervezés, projektmenedzsment 

 Szakmai etika: 

o Üzletpolitika, jogi és közpolitikai ismeretek: vállalat-gazdaságtan, jogi szabályozások, iparági 

politikák, környezetszennyezés 

 Fenntarthatóság, társadalmi és környezeti hatások: 

o Mérnöki gazdasági ismeretek: projektköltség és folyamat költség tervezés 

o Minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás: minőségpolitika, minőségi rendszerfejlesztés, ipari 

standardok, ellenőrzések 

o Egészség, munkahelyi biztonság és környezet: szakmaismeret, tervezés, működtetés, tech-

nikai és művészeti elemek 

KARRIER- ÉS TECHNIKUSI ISMERE TEK KERETÉBEN OKTATOTT SZAKMACSOPORT KÉPESÍTÉSI 

KERETRENDSZEREK (CTE SZERINTI KOMPETENCIALEÍRÁSOK)  

1. MTMTI AGRÁR-ÉLELMISZER -KÖRNYEZETI KLASZTER 

MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZER, KÖRNYEZETI KARRIERÖSVÉNYEK  

A mezőgazdaság, élelmiszer és természeti erőforrások karrierklaszter esetében a hallgatóknak meg kell ismer-

kednie az agrár- és vidékfejlesztés, a környezetpolitikákkal, e terület szerepével a társadalomban és gazdaságban, 

a terület fontosságával az egészség, biztonság és környezetmenedzsmentben. Meg kell ismerniük a karrier-

lehetőségeket és -ösvényeket; a mezőgazdaság, élelmiszer-politika, az élelmiszer-termelés, -feldolgozás, a 

növényi energia, bioenergia és a fenntartható mezőgazdaság, természetvédelem szakmáinak megismerésére. 

Ösvények:  

 Az agrobusiness rendszerek megismerése, agrárvállalkozások menedzsmentismeretei,  

 állattenyésztési ismeretek, 

 növénytermesztési rendszerek, 

 mezőgazdasági gépesítés, technikai felszerelés, géppark üzembe helyezése, tervezése, mezőgazdasági 

üzem struktúra; 

 környezetvédelmi rendszerek és politikák ismerete, 

 élelmiszer-termékek fejlesztése és feldolgozása, 

 természeti erőforrásrendszerek fejlesztése, fenntartható gazdálkodás. 

MTMT IPARI FOGLALKOZÁSI ÖSVÉNYEK  

 Építészet és építőipari szakmák, 

 gyártás, ipari szakmák; 
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 logisztika, 

 karbantartás és javítás, 

 folyamatgyártás, 

 minőségbiztosítás, 

 mérnök- és technológiaszakmák, 

 közlekedés és szállítás, raktározás. 

INFORMATIKAI ÉS MÉRNÖKI ÖSVÉNYEK  

 Információs technológia szakmái, 

 információs támogató szolgáltatások (rendszerfejlesztés), 

 hálózati működtetés, 

 programozás és szoftverfejlesztés, 

 web és digitális kommunikáció, 

 oktatás, egészség, banki, stb. informatika. 

A TUDÁSGAZDASÁG SZAKMÁI 

 Matematikus, 

 adattudós, 

 innovációs menedzser, 

 tudásmenedzser, 

 tartalommenedzser, 

 digitális gazdaság, 

 közösségi média fejlesztő, 

 automatizáció, 

 robotika. 

2. HUMÁN FEJLESZTŐ KLASZTER 

EGÉSZSÉG ÉS HUMÁN FEJLESZTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÖSVÉNYEK  

 Egészségtudományi karrierösvény: az egészségügyi rendszer ismerete, a szervezetek, munkakörök, 

veszélyek, felelősségek, jogi és etikai kérdések, gyakorlat. Biotechnológiai kutatás és fejlesztés, diag-

nosztikai szolgáltatás karrierek, egészséginformatika, támogató szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, 

betegek menedzselése. 

 Humán szolgáltatások karrier klaszter: szociális és munkaerő-piaci foglalkozások. Fogyasztóvédelem, 

szociális családvédelmi szolgáltatások, mentális tanácsadás, koragyermekkori fejlesztés (óvoda, 

bölcsőde, védőnő, személyes gondozás, idősek, fogyatékkal élők). 

 Tanári és tréneri pályák: oktatás, oktatást kiegészítő szolgáltatások, oktatásigazgatás, munkahelyi men-

torálás, coaching. 

 Alkalmazott művészeti szakmák: közösségi kézművesség, terápiás vizuális és előadó-művészet, stb. 

JOG ÉS KÖZBIZTONSÁG, IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS KARRIERÖSVÉNYEI  

 Jogi szakmák és jogi szolgáltatások, 

 viselkedéskorrekciós szolgáltatások, 

 rendőrség, 

 sürgősség és katasztrófamenedzsment, tűzoltás; 

 büntetés-végrehajtás, 

 személy-, épület- és szolgáltatásbiztonsági szolgáltatások. 
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3. SZOLGÁLTATÁSI KLASZTER 

ÜZLETI KÉPZÉSEK BEMENETI KOMPETENCIÁIRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS  

 Gazdálkodás és menedzsment  

 Humán erőforrás menedzsment 

 Vállalkozásmenedzsment 

 Pénzügyi karrier klaszter: könyvelés, banki szolgáltatások, üzleti finanszírozás, biztosítás, banktechnoló-

gia, informatika és pénzügyi biztonság. 

 Marketingklaszter: marketingkommunikáció, menedzsment, kutatás, értékesítés, professzionális érté-

kesítés és tanácsadás. 

 Turizmus és vendéglátás-turisztikai karrierek, szolgáltatások ismerete, szállásadási szolgáltatás tudo-

mány, rekreációs, szórakoztatási és attrakció menedzsment karrierek, vendéglátás, élelmiszer- és 

italszolgáltatási modellek és karrierek, utazás- és turizmuskarrierek. 

KORMÁNYZAT ÉS KÖZIGAZGATÁS KARRIERÖSVÉNYEI  

 Közigazgatási karrierek, 

 külügyi szolgálat, 

 közigazgatási informatika, 

 nemzetbiztonság, 

 közpénzügyi szakmák: adóztatás, 

 honvédelem. 

4. KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KARRIERÖSVÉNYEI  

 Művészeti karrierek: vizuális, előadó-művészeti, színész, zenés színház; 

 kultúraközvetítés, 

 kulturális és kreatív iparágak, 

 nyomdászat, telekommunikáció, média, audiovizuális technológia, újságírás és média adás technológia, 

filmgyártás, kreatív és művészeti iparágak, előadó-művészeti technológia. 
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PARTNERSÉGI PROGRAMOK ÉS MODELLEK A SIKERKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉBEN 

KARRIER- ÉS TANULÁS I  MODELLEK, GYAKORLATOK, STANDARDOK ISKOLAI SZINTEN  

SERDÜLŐK KARRIERFELKÉSZÍTÉSE A 21. SZÁZADI KÉPESSÉGEKRE KÜLÖN  FEJLESZTÉST IGÉNYEL  

 Adaptációképesség, komplex kommunikáció, nem rutin problémamegoldás, önmenedzsment, önfej-

lesztés, rendszerszerű gondolkodás. 

 Kutatási képesség fejlesztés a szaktanárok részére a professziókat illetően, a szakmajellemzők beeme-

lése a napi tanórai rutinba. 

 21. századi képességek mérése és értékelése:  

 

FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAMOK: UPSKILLS ÉS  ÚJ KARRIERÖSVÉNYEK  

Lásd EU-program 

ÁLLAMI, HELYI, FELSŐOKTATÁSI  PROGRAMOK 

 Komplex programokba bekapcsolódás: pl. digitális oktatás stratégia 

 Felsőoktatási programok: 

 családok támogatása 

 kulturálisan releváns pedagógia 

 felkészítő kurzusok 

 mentorálás 

 iskola utáni és nyári egyetemi programok 

 inkluzív tanulási ösvénymodellek minőségfejlesztése 

 középosztályosodási pedagógiai instrukciós modellek fejlesztése 

 személyre szabott tanulási ösvények, modellek pedagógiája fejlesztése a 

középiskolás tanárok részére 

 

Diszpozíció

adaptáció

Önmenedzsment

Interakció és 
intervenció

Probléma-
megoldás

Komplex 
kommunikáció

Tartalom

MTMTI ismeretek 
használatuk és 
interpretálásuk

Tény alapú 
evidencia és 

elemzése

A természettudo-
mányos tudás 

természete meg-
értése

Tudományos 
tehetséggondozás, 

kutatás, diskur-
zusokban részvétel
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A KARRIER- ÉS TECHNIKAI FEJLESZTÉS ÁTFOGÓ MODELLJE  

A) Óvoda: emocionális nevelés, 

B) általános iskola: 21. századi írástudás, 

C) középfokú intézmények:  

 davosi kompetenciák,  

 személyes pénzügyi írástudás, 

 davosi jellemfejlesztés, 

 karrierirányra érzékenyítés, feltárás, felkészítés. 

D) Felsőoktatás: CTE program: felnőttképzési modellben 

CTE klaszterekre felkészítő akadémiák, táborok, tanfolyamok 

 

A KJF KÉPZÉSEINEK GAZDAGÍTÁSA A SIKERKOMPETENCIÁK ÉS KÉPESSÉGEK,  

A JELLEMFEJLESZTÉS INDIKÁTORAIVAL  

Fejlesztés: a nemzetközi szektorális képességi keretrendszer feltárása a KJF képzési klaszterére 

Kompetencia-portfólió modell fejlesztése a mérnöki modell alapján 

Alapmodell: PIQ & Lead™ 

21. századi képességek: tematikus hetek: 

 Felzárkóztató programok: elsőéves hallgatóknak (a tudományterület szaknyelvi ismeretei és szaktárgyi 

feladatmegoldás) Origó hét – évfolyami szükségletek szerint, tanulói személyiség- és egészségfejlesztés. 

 Foglalkoztatás: szakmaismeret, TDK konferenciák, szakmai üzemi, vállalati látogatások, szakmai és 

minőség innováció szemlélet fejlesztés. 

 Globális érzékenység: interdiszciplináris nemzetközi szabadegyetem program. 

 Digitális írástudás: komplex digitális írástudás programok. 

MODELL  

1. A davosi 21. századi képességek, mint kiindulás: a kiegészítő program a kompetenciákra és a jellemtulaj-

donságokra szorítkozik, az alapvető írástudás az oktatási intézmények feladata. 

2. CTE edukátor képzés 

3. CTE tanfolyamok 

4. Pedagógusfelkészítés: felzárkóztató, középosztály-fejlesztő és a felsőbb rétegekbe való felemelési mo-

dellek értelmezése, instrukciós szempontrendszere megválasztása: 

a) NAT és módszertana finomítása, emelt szintű érettségik módszertani modellje, 

b) digitális iskola kultúrainstrukciós modell, 

c) perszonalizált tanulási ösvény modell. 

PARTNERSÉG  

CTE/SZAKMA I  MÁGNES  IMÁZS FEJLESZTÉSE  

 CTE/szakmai mágnes edukátor hálózat kialakítása 

 A munkáltatók bevonása a CTE/szakmai mágnes hálózatba 

 Karrier-tanácsadás fejlesztése 

 CTE/szakmai mágnes közoktatásba bevitele 

 CTE Szakmai mágnes oktatói együttműködések az eltérő szinteken 
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A KJF FELADATAI AZ EU SKILL FEJLESZTÉS ALAPJÁN  

 Az EKKR és a 21. századi sikerkompetenciák értelmezése – a főiskolai mentorok továbbképzése  

 A nemzetközi szektorális képesség standardok kutatása és összevetése a főiskolai képzési programmal, 

szektorális tanúsítványok, felnőttképzések szervezése, stratégiai és operatív program 

 A középszint és a meglévő felsőfokú ismeretek beszámítási rendszere kialakítása a 3. országokból való 

képzések esetén 

 A nemzetközi gyakorlat fejlesztése 

 MTMTI kurzusok fejlesztése 

 Új felnőttképzési-képzési turbózás az EU-politikák mentén tanfolyamok 

 A tartalom tanterv mellett a tematikus hetek skill tanterveinek kialakítása 

a) Mágnes modell – iskolákkal való együttműködés 

 Magyar nyelvű CTE tartalmak fejlesztése a KKK-k alapján 

 az EU szakma először, diplomával karrierösvények alakítása 

 A tankerületi stratégia és a felsőoktatási közösségi funkciók integrált modellé fejlesztése 

b) Cégekkel való együttműködés 

 Vállalkozóképesség fejlesztése 

 A foglalkozások összevethetősége 

 Jobb információszolgáltatás 

 HR képzési csoport képességintelligencia és analitika (Nexon) 

 A DPR kutatások továbbfejlesztése 

c) Kutatóintézetekkel való együttműködés 

 Orosháza Szabadegyetem – a békési, békésből származó tudósok meghívása 

 KJF Tudománynapok – kutatóintézeti bemutatkozás középiskoláknak 

 Nemzetközi konferenciák, szakmai konferenciák befogadása 

ALPROGRAMOK, SZAKMAÖSVÉNYEK A BÉKÉSI INTELLIGENS SZAKOSODÁS JEGYÉBEN  

1. Az informatikatanárok felkészítése az új informatikai szakmákra 

2. MTMTI előkészítő tanfolyamok 

3. Élelmiszer-, agrár-, környezeti szakmai napok 

4. Egyetemi előkészítők 

5. CTE képzési felkészítés 

6. Személyes tanulmányi terv 

7. Kettős beiskolázás (szakképzés és felsőoktatás) 

8. Középiskolába kihelyezett programok 

KUTATÁSI JAVASLAT  

1. A három klaszter szerint a tanári, szülői és a tanulói tudás a karrierösvényeket illetően 

2. Szükségletfelmérés: hogyan emeljék be az alaptantárgyakba a karrierösvényekre való felkészítés kom-

petenciáit és a jellemtulajdonságokra való felkészítést 

3. Munkahelyi mentorok kutatása: az iparági, szolgáltatási viselkedés mely jellemzői oktathatók a 

gyakorlatokon 
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EDUKÁTORKOMPETENCIÁK  A KÖZÉP- ÉS FELSŐFOK INTEGRÁLT SZEMLÉLETÉBEN  

Felkészítések 

 MTMTI klaszter felzárkóztató, középosztályos, felsőosztályos instrukciós modelljére felkészítés 

 Humán fejlesztő klaszter felzárkóztató, középosztályos, felsőosztályos instrukciós modelljére felkészítés 

 Szolgáltatástudományi klaszter felzárkóztató, középosztályos, felsőosztályos instrukciós modelljére 

felkészítés 

Szakmai munkaközösségek kialakítása 

 Közös konferenciák, műhelyek, szimpóziumok a szakképző intézmények oktatóival 

 Konferenciák, műhelyek a felnőttképzési képzőhelyek szakembereivel 

 Munkahelyi mentori konferenciák – iparág közti tapasztalatok 

 Külföldi diákokat oktató tanárok skills módszertana 
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