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Kereszttantervi kompetenciák és fejlesztési környezetük 
(Természettudományos tantárgyi elemekkel kiegészítve) 
 

Kompetencia 
Értelmezés 

Tanulási környezet 
A tervezés néhány szempontja 

Módszertani  
Megfigyelés 

Természeti, technológiai rendszerekkel, 
jelenségekkel kapcsolatos, beavatkozás 
nélküli információgyűjtés, előzetes 
elképzelések, szempontok alapján. 
A rendszer állapotának leírása, változások, 
folyamatok, környezettel való 
kölcsönhatások követése. 
Megfigyelési eszközök használata, az 
eredmények rögzítése. 

A klasszikus tudományos megfigyeléseken túl olyan 
helyzeteket kell kialakítani, amelyekben a gyerekek az 
ember és környezete viszonyát figyelhetik meg (Erdei 
iskola, Városi iskola, projektek). Iskolán kívüli 
megfigyelések, monitorozások. 
A megfigyelések előkészítésekor figyelembe kell venni, 
fel kell tárni a gyerekek témával kapcsolatos háttértudását, 
illetve ki kell alakítani a megfigyelés eredményességét 
lehetővé tevő elméleteket. 
Gyakoroltatni kell a mikro- és makrovilág, illetve a 
közvetett megfigyelések technikáit (mikroszkóp, távcső, 
műszerek)  

Kísérletezés 
Természeti, technológiai rendszerek 
módosításával kialakított kísérleti rend-
szerek vizsgálata, egy probléma megoldása, 
vagy egy kitűzött megismerési cél elérése 
érdekében.  
A kísérleti munka elmélet által irányított, az 
érvényes modell alapján történik, de annak 
módosításához, cseréjéhez vezethet.  

A természettudomány klasszikus iskolai tanulókísérleti 
eszközei közül az egyszerű kémiai eszközök és eljárások. 
Biológiai kísérletek növényekkel, anyagmintákkal, 
mikrobákkal, mikroszkópos vizsgálatok. 
Mindennapi eszközökkel (háztartási gépek, 
sporteszközök) való egyszerű fizikai kísérletek, alkalmi 
összeállítások (házi készítésű kísérleti eszközök) 
Egyszerű otthoni kísérletek, pl. konyhai anyagokkal. 
Iskolai laboratóriumon kívül csoportmunka környezetben.  

Mérés 
A természeti és technológiai rendszerek, 
jelenségek mérhető jellemzőinek 
megállapítása, mérőeszközök és mér-
tékrendszerek alkalmazása. 
A mérések alkalmazása a megismerési 
folyamat tudományos jellegének erősítése 
céljából. 

Mérések a mindennapi környezetben, egyszerű kézi 
mérőeszközökkel (mérőszalag, hőmérő), bonyolultabb 
műszerekkel (multiméter), számítógépes rendszerekkel 
(EcoLog). 
Mérési adatok számítógépes rögzítése és feldolgozása 

Stratégia tervezése 
Az egyéni és a csoportmunka különféle 
területein rendszerszerű, távlatos és tudatos 
szemléletmód, tervezés, irányítás és 
végrehajtás. 
Területei:  
– információszerzés és -kezelés, 
– kommunikáció 
– csoportmunka, 
– konfliktuskezelés, 
– döntéshozatal, 
– problémamegoldás, 
– megismerő tevékenység. 

A feladatmegoldást megelőző tervezés segítése különböző 
kérdőívek, űrlapok, szempontrendszerek segítségével. 
A stratégiai tervek betartásának ellenőrzése és 
visszajelzése, pl. a projektek során. 

IKT alkalmazás 
Az információs és kommunikációs 
technológia módszereinek adott feladathoz 
illeszkedő, célszerű kiválasztása, hatékony 
használata, 

Számítógépes munkakörnyezet egyéni (pl. informatika 
szaktanteremben) és csoportszinten (természettudományi 
szaktanterem).  
Számítógépes információkeresés, mérés, adatfeldolgozás 
és prezentáció feladatokba építése. 
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az alkalmazás értékelése. 
Ésszerű egyensúly megtartása az IKT 
túlsúlya és hiánya között. 
Az új technológiai környezetbe illeszkedő 
egyéni és csoportos megismerő tevékenység 
folytatása. 

Otthoni számítógépes feladatok, kollaboratív tanulással 
összekapcsolt projektek. 

 
Kompetencia 

Értelmezés 
Tanulási környezet 

A tervezés néhány szempontja 
Intellektuális 

Problémamegoldás 
A tudás alkalmazása, bővítése a 
problémahelyzetek megoldásában. 
Lépései: 
helyzetelemzés, lehetséges megoldások 
keresése, alkalmazandó megoldás 
kiválasztása, megvalósítás, a megoldás 
értékelése. 

Probléma alapú tanulás, a tanterv szaktudományos 
ismeretrendszerének felváltása. 
Metakognitív problémamegoldási stratégia építése és az 
alkalmazás segítése, ellenőrzése, értékelése. 
Csoportmunka környezet kialakítása, a 
problémamegoldást segítő (info-) kommunikáció 
lehetőségének biztosítása, gyakoroltatása. 

Rendszerszemlélet 
Rendszerek vizsgálata részekre bontás, 
kapcsolatelemzés segítségével.  
Nem anyagi dolgok (elméletek, módszerek) 
rendszerként való azonosítása. 
Anyag–energia–információ viszonyok 
elemzése a rendszer állapota, változása, 
környezeti kapcsolatai megismerése 
céljából. 
Rendszerek egymásba épülésének követése, 
szerveződési szintek felismerése. 

A tananyag rendszerszemléletű összeállítása.  
Metakognitív stratégiák építése segítése a 
rendszerelemzést segítő „alapábrák” révén. 
A rendszerekben való hibakutatás, probléma megoldási 
helyzetkénti gyakoroltatása. 

Alkotóképesség 
Elméletek, módszerek alkotása 
kommunikációs anyagok, tárgyak készítése 
önállóan és csoportmunkában. 

Kísérleti-, demonstrációs eszközök, összeállítások 
készítése egyszerű anyagokból.  
Kiállítások rendezése (pl. projekt záráskor). 
Művészeti alkotások készítése (rajzok, szobrok) a 
természeti környezet megfigyelése alapján.  

Alternatívaállítás 
Egy feladat, vagy probléma lehetséges 
megoldási módjainak áttekintése. 
Valamely megismert technológiai, 
társadalmi, gazdasági gyakorlattól eltérő, 
ítéletalkotást is magában foglaló javaslat 
megalkotása. 

A feladatmegoldások záró részében a választott, 
kivitelezett megoldás mellé alternatív lehetőségek 
keresése, erről szóló feladatok kiadása. 
Adott problémára többféle megoldási mód bemutatása (pl. 
energiaellátás a fejlett és a fejlődő országokban). 

Kritikus gondolkodás 
A bizonyításon, ellenőrizhetőségen alapuló 
tudományos megismerési módszerek 
alkalmazása. 
Az áltudományos, vagy tudománytalan 
megállapítások, elméletek leleplezése 

Az áltudományos és tudománytalan elméletek bemutatása, 
felismertetése, kritikai megfogalmazások készíttetése. 
Vitakultúra fejlesztése. 
A bizonyítás és az érvelés lehetőségeinek, technikáinak 
tudatosítása, gyakoroltatása. 
A megismételhetőség fontosságának bemutatása. 

Valószínűségi szemlélet 
Összetett, soktényezős rendszerek 
(részecskesokaság, életközösség, légkör 
stb.) viselkedésének magyarázása, a nem 
determinisztikus jelenségek statisztikai 
módszerekkel való leírása. 

Párhuzamok állítása a szigorúan meghatározott és a 
valószínűségi rendszerek, jelenségek esetére. 
Összehasonlítás, előrejelzés. 
Matematikai módszerek alkalmazása (statisztika, átlag, 
szórás, valószínűség) 

Történetiség követése 
A természeti folyamatok, a technológiai 
fejlődés hosszabb időtávra kitekintő, 

Tudománytörténeti források rendszeres használata. 
A múlt, jelen, jövő idősíkjain való mozgás gyakorlása. 
Jövőképek felrajzolása a folyamatokban való 
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történeti indíttatású, de jövőbe mutatató 
szemléletmódja.   

visszatekintés alapján. 

Összehasonlítás 
Különféle rendszerek, rendszerállapotok 
közötti azonosságok és különbségek 
megállapítása, magyarázása 

Az összehasonlításon alapuló megfigyelések, kísérletek, 
elemzések tudatos tervezése (pl. adott változó variálása 
biológiai, fizikai kísérletekben). 

Osztályozás 
Sokféleséggel bíró rendszerek, jelenségek, 
illetve elméletek, módszerek, adatok 
hasonlósági csoportokba sorolása. 

Rendszerezés 
Az osztályozással kialakított csoportok 
közötti összefüggések viszonyok feltárása és 
megjelenítése. 
Anyagi és fogalmi rendszerek leírása, 
ábrázolása 

Gyakoroltatás az anyagi és nem anyagi rendszerek 
területén (pl. élőlények, anyagfajták, égitestek, illetve 
információ típusok, források, gondolkodási típusok, 
eljárásmódok…) 

Oksági gondolkodás 
A vizsgált rendszerállapotok, változások, és 
folyamatok okainak, kialakító hatásainak 
keresése.  
Az anyag–energia– információ hatások 
elemzése 

Magyarázatok kérése szóban és írásban, önállóan, vagy 
vitákban megformálva.  
A jelenségek magyarázásában alkalmazható gondolkodási 
módszerek tudatosítása (pl. deduktív gondolkodás, 
analógiák felismerése).  

Modellalkotás 
A vizsgált anyagi, technológiai rendszerek 
állapotát, változását és folyamatait leíró, 
magyarázó összetett elképzelések, modellek 
kigondolása és közlése.  

Egy problémakör, téma megnyitásakor, illetve lezárásakor 
összefoglaló elméletek kérése, megfogalmaztatása. A 
modell lehet rajzos, vagy tárgyi makett is. 
A tudományos modell fogalmának, jellegzetességeinek, 
fejlődésének tudatosítása, példák bemutatása.  
Csoportmunkában való modellalkotás, a vélemények 
egyeztetése és egyesítése.  

Lényeg kiemelése 
A vizsgált rendszert, jelenséget leíró adatok, 
jellemzők célszerű csoportosítása, sorba 
rendezése, a feladat megoldása 
szempontjából lényegesek kiemelése. 

Szövegelemzések, információforrások, információk 
szűrése. 
A megfigyelések tapasztalatainak átgondolása a lényeges 
elemek kiválogatása. 

Analógiák felismerése, keresése, 
kialakítása 

Valamely megismert rendszerrel, 
változással vagy folyamattal fennálló 
hasonlóság felismerése, illetve a 
hasonlóság kialakítása. 

Analógián alapuló játékos ismeretszerzés (pl. a vár, vagy 
üzem hasonlat a sejttan tanításában). 
A technológiai és természeti rendszerek hasonlóságainak 
felismertetése (pl. biomechanika). 

Kapcsolatba hozás 
A tudáselemek közötti különféle jellegű 
kapcsolatok keresése, felismerése és 
felhasználása a tudás rendezésére, 
megerősítésére. 
A modern társadalmak emberének fel kell 
készülnie a rázúduló információk szűrésére, 
rendezésére, illetve a munkafeladatainak 
változásához illeszkedő élethosszig tartó 
tanulásra. Mindez megkönnyíthető, ha a 
már meglévő tudáshoz gyakorlottabban, 
tudatosabban tudja kapcsolni az újat. 

A tanulás során való kapcsolatkeresés jelentőségének 
felismertetése, metakognitív módszerré való fejlesztése. 
A tanulás során a felmerülő kapcsolási lehetőségek 
előkészítése, a diákok számára való felkínálása (pl. a 
kapcsolható témakör általános jelzése). 

Emlékezet 
Az emlékezet a személyes képességrendszer 
része, de befolyásolja az intellektuális 
teljesítményt, ezért fejlesztése ebben a 

A megismert fogalmak, elméletek komplex problémákban 
való ismételt áttekintése, visszaidézése. 
A változatossággal rendelkező anyagi rendszerek (pl. 
élőlények, anyagfajták, égitestek) nevének, jellemzőinek 
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körben is értelmezhető. Nem elsősorban a 
befogadott mennyiség, hanem az előhívás 
rugalmassága és gyorsasága alapján 
értékelhető.   

emlékezetbe vésése. 

 
Kompetencia 

Értelmezés 
Tanulási környezet 

A tervezés néhány szempontja 
Kommunikációs 

Szóbeliség 
Saját elképzelések spontán elmondása, 
kötetlen beszélgetés a csoportban, 
feladatmegoldásra irányuló megbeszélések, 
szerkesztett előadás, kérdés és kritika 
megfogalmazása, vitakészség 

A tanulás leggyakoribb eszköze a csoportmunkában való 
spontán szóbeli kommunikáció. Igyekezni kell egyre 
strukturáltabb és hatékonyabb formáját kialakítani, pl. a 
kollaboratív tanulásban megismert gondolkodási típusok 
tudatos használatával. 
Folyamatos tanári és tanulótárs visszajelzések adása. 

Írásbeli munka 
Feljegyzések, jegyzetek, beszámolók, 
előadás vázlatok, dolgozatok készítése. 
A közlés jellegéhez és a célcsoporthoz 
igazodó kommunikáció. 

Minden írásbeli munka értékelése, előre tisztázott 
szempontok alapján. 
Az írásbeli munkaformák megkülönböztetése, tudatosítása 
(pl. a jegyzet kritériumai). 
Helyzetgyakorlatok írásbeli feladatokkal (pl. petíció 
fogalmazása) 

Képi információ feldolgozás 
Képek, animációk, filmek értelmezése, a 
közölt információ szóbeli, vagy írott 
formába való átalakítása. 
Képi információ előállítása rajzolással, 
fényképezéssel, videózással és mindezek 
utólagos szerkesztésével. 
Képi, hangi és írott információs elemek 
egyesítése, multimédia- készítés. 

Ábraelemzés, készítés. 
Magyarázó vázlatrajzok, érzelmet kifejező képek, 
montázsok készítése. 
Szabadkézi és elektronikus rajzolás, fényképezés (filmes 
és digitális). 
Képfeldolgozás számítógépen, kép és szöveg 
összeillesztése. 
Komplex képes prezentációk készítése. 

Információkezelés 
A megfigyeléssel, kísérletezéssel, méréssel 
szerzett információk megfelelő formában és 
hordozón történő rögzítése. 
Az információk keresést és feldolgozást 
megkönnyítő rendezése, pl. táblázatban, 
adatbázisban. 
Grafikonok, diagrammok, ábrák 
szerkesztése a meglévő információk 
feldolgozásával. 
Hipermédia formában szerkesztett 
ismerethordozók használata a tanulásban. 
Kiegészítő információk keresése a vizsgálati 
környezeten kívüli forrásból. 
A háttértudás fejlesztését szolgáló 
információk gyűjtése, pl. ismeretterjesztő 
irodalomból, weblapokról. 
Az új tudás iránti igény, kíváncsiság.   

 Kereséséi feladatok írott anyagokból és elektronikus 
forrásból, világhálóról. 
Adatrögzítési és feldolgozási feladatok utasítás szerint. 
Adatszerzés, rögzítés és feldolgozás önálló tervezése és 
kivitelezése. 
Véleménykutatás, ehhez kapcsolódó adatfeldolgozás. 
Az egyéni és csoportos tanulás során szerzett információk 
rendezett rögzítése, csoportosítása, feldolgozása 
(jegyzetelés, táblázat, grafikonkészítés, tanulmány-, 
összefoglaló írása). 
Témához kapcsolódó információk önálló felkutatása. 

IKT-alkalmazás 
Az információkeresést, feldolgozást és 
kommunikációt segítő számítógépes 
programok ismerete, célszerű használata. 
Keresés a weben, képek, szövegek, 
animációk letöltése, szerkesztése. 
Hipermédia tananyagok használata, 
kollaboratív tanulás webes alkalmazással. 

Számítógépes kommunikáció alkalmazása, pl. 
projektekben, virtuális csoportmunkában, kollaboratív 
tanulásban. 
e-mail, web-board, fórum aktív használata. 
Szövegszerkesztés, képszerkesztés, grafika. 

Forráskezelés 
Az információforrások típusainak általános 

A természettudományos ismeretszerzés lehetséges 
forrásainak osztályozása (szakkönyvek, ismeretterjesztő 
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ismerete, az adott feladatban használhatók 
összegyűjtése. 
A források kritikája, a minősítési 
szempontok ismerete és alkalmazása. 

művek, folyóiratok, web stb).  
Iskolai könyv- és médiatár, szaktanácsadás. 
Külső könyvtári hálózatok használata. 
Otthoni házikönyvtár, médiatár tervezése, használata. 
A hitelesség kritériumainak tudatosítása, forráskritikai 
elemzések gyakoroltatása. 

Kommunikációértékelés 
Saját és társkommunikáció értékelése a 
hatékony feladatmegoldás, együttműködés 
elősegítése szempontjából.  
A kommunikáció fejlesztése az értékelések 
figyelembevételével. 

Tanár, tanulótárs, külső közösségek visszajelzéseinek 
elvárása, értékelése. 
Önértékelés (segédeszközökkel, pl. kérdőívekkel), ezen 
alapuló önfejlesztés. 

 
Kompetencia 

Értelmezés 
Tanulási környezet 

A tervezés néhány szempontja 
Személyes és társas 

Önértékelés 
Területei a kompetenciák teljes köre, 
tudásszerkezet és minőség, tanulási 
módszer. 
Szóban, vagy írásban történhet, adott 
feladathoz, vagy időszakhoz kapcsolódhat 

Csoportmunka környezetben szóban, illetve tanulmányi 
egységek zárásakor írásban. A szöveges értékelés 
dokumentumaiban. 
Tanári önértékelés. 

Nyitottság 
Nyitottság az emberek felé, mások 
elfogadása, kapcsolatkeresés és építés. 
Mások véleményének mérlegelése, adott 
esetben elfogadása. 
Érdeklődés az új ismeretek iránt, törekvés a 
személyes tudás bővítésére. 
Új, szokatlan elméletek és módszerek 
mérlegelése, elfogadása. 

Csoportmunkák, feladatvállalás. 
Szabadon alakítható megismerési folyamat, pl. projekt, ill. 
problémamegoldás.  
Iskolán kívüli tanulás, más társadalmi csoportokkal való 
kapcsolatba lépés (pl. a fenntarthatóság projektjeiben). 
Tanári nyitottság 

Empátia 
Csoportos tevékenység esetén a társak 
helyzetébe való beleérzés, mások 
szempontjainak megvizsgálása. 
A környezeti és egészségnevelés területén 
előforduló problémák, konfliktushelyzetek 
empatikus kezelése, sokféle nézőpontból 
való megvizsgálása, a személyes érzelmeket 
is figyelembe vevő véleményformálás és 
cselekvés 

Csoportmunka, interjúk, véleménykutatások. 
Környezeti nevelési, egészségnevelési projektek, 
vendégelőadók, külső helyszíneken folyó tanulás. 
Tanári empátia. 

Társas aktivitás 
Vezetett és önállóan kezdeményezett 
csoportmunka, az egyéni adottságokhoz 
igazodó feladatvállalás. 
Az eredmények megosztása másokkal. 
A sikeres csoportmunkához elengedhetetlen 
érzelmi viszonyulások és konfliktuskezelési 
módok elsajátítása. 

Csoportmunka feladatmegosztás tervezés, különböző 
szerepek felkínálása (pl. projektben). 
 

Önfejlesztés 
A személyiségfejlődés egyre tudatosabb 
irányítása, törekvés az adottságok 
képességgé alakítására, a társadalomba 
való beilleszkedést lehetővé tevő értékrend 
és életmód kialakítására. 
 

Önismeret fejlesztő módszerek gyakoroltatása. 
Egyéni tervek készíttetése, önértékelési eszközök 
használata a fejlődés követésére. 
Értéktudat fejlesztő eszközök és módszerek alkalmazása 
(együttműködve az osztályfőnökkel és más tanárokkal). 
Világos követelmény- és értékelési rendszer, egyénre 
szabott elvárások. 
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Egészségtudatosság 
Az egészség és az életminőség 
kapcsolatának felismerése, egyre 
tudatosabb egészségmegőrző életmód. 
Az egészség fogalmának sokoldalú 
értelmezése, a test és lélek összhangjának 
felismerése,  
Az egészségi állapotot befolyásoló hatások 
ismerete, ezekkel kapcsolatos mindennapi 
döntések meghozatala. 
A társadalombiztosítás és az egészségügy 
felépítésével, működésével kapcsolatos 
állampolgári ismeretek birtoklása, a jogok 
és kötelességek ismerete, a rendszerekben 
való kiigazodás képessége, 

Iskolai egészségnevelési terv, kereszttanterv. 
Egészségmegőrzést szolgáló akciók, felvilágosító 
előadások, kiállítások. 
Évfolyamok közötti diákkapcsolatok, pl. egészségnevelési 
projektekben (idősebb társak tapasztalat átadása). 
Egészségmegőrzéssel kapcsolatos problémák 
feldolgozása. 
Vendégelőadók, szakemberek bevonása. 
Együttműködés a szülőkkel. 
Egészséges iskolai környezet, ennek értékelése. 

Környezettudatosság 
A természeti környezet állapota és az 
emberi tevékenység közötti kapcsolat 
felismerése, egyre mélyebb átlátása.  
A jelenlegi folyamatok 
fenntarthatatlanságának felismerése, a 
fenntartható fejlődés gondolatának 
elfogadása és feltételeinek ismerete. 
A fenntarthatóság szempontjainak minél 
széleskörűbb beépítése a személyes 
életmódba, aktív közösségi szerepvállalás a 
környezet megóvásával kapcsolatban. 

Környezeti nevelési akciók, Erdei Iskola, Városi Iskola, 
iskolán kívüli nevelés, életet átfogó tanulás. 
A fenntarthatóság elveinek hangsúlyozása. 
Kapcsolat a helyi társadalommal, gazdasági szereplőkkel, 
civil szervezetekkel. 
Vendégelőadók, szakemberek bevonása. 
Környezettudatos iskolai működés, ennek értékelése, 
tanulói kezdeményezések. 
Saját életmód értékelése és formálása, alternatívák állítása. 
Kockázatelemzés, termékéletút elemzés. 

Társadalmi érzékenység 
A természettudomány–technológia–
társadalom kapcsolatrendszerének 
felismerése, szempontrendszerként való 
alkalmazása a megismerési folyamatban. 
A természettudományos eredményeket, 
technológiai fejlesztéseket alkalmazó ember 
felelősségének belátása, ezzel kapcsolatos 
tudatos és tényszerű döntéshozatali 
képesség megszerzése. 
Az egészség- és környezetmegőrzés 
kérdéseiben az össztársadalmi érdekek 
egyéni szempontok alá rendelése. 

STS-szemléletű tananyag, probléma alapú tanulás, 
kitekintés a társadalmi összefüggésekre. 
Témahetek (Tolerancia nap), projektek (Városi Iskola). 
Értékek hangsúlyozása. 
 

Etikai érzék 
A természettudomány alkalmazásával 
összefüggő főbb etikai kérdések ismerete, 
tényszerű véleményalkotás, vitaképesség, 
személyes döntéshozatal és közösségi 
aktivitás.  
A közösségi munkához való etikus 
hozzáállás. 

Etikai problémák megbeszélése, pl. bioetika. 
A tudomány társadalmi ellenőrzésének megvitatása. 

Felelősségérzet 
Felelősség a személyes döntésekért, az 
életvitel következményeit illetően, 
önmagunk és a közösség felé. 
A csoportmunkában vállalt feladatok 
elvégzése kapcsán a közös eredményt 
illetően. 

Figyelemfelhívás a csoportmunkában. 
Egészségmegőrzéssel, környezet- és természetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések megvitatása az egyéni felelősség 
szempontjából. 

Szervezőképesség 
Az aktív tanulás sikere érdekében, a 
csoportos munkamegosztás szervezése, 
egyéni adottságoknak megfelelő szinten és 

 Önálló munkaszervezés csoportmunkában, projektben, 
gyakorlati munkában. 
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mértékben. 
A saját tanulás szervezésének képessége. 

Döntésképesség 
Különféle tanulási és élethelyzetekben felmerülő 
döntési pontok felismerése, a tájékozódáson, 
alternatívaállításon alapuló döntésképesség 
megszerzése. 
A döntéshozatal rendszerszerűségének 
felismerése, rutin kiépítése, határozottság 
megszerzése 

Döntési helyzetek kialakítása a tanulási folyamatban, 
csoportos döntéshozatali módok gyakoroltatása. 
A döntések következtében viselt felelősség bemutatása, 
érzékeltetése. 
A demokratikus döntéshozatal bemutatása 
esettanulmányokkal, szimulációkkal, drámajátékkal. 

Esztétikai érzék 
A természettudományok körében 
felfedezhető esztétikai élmények 
befogadásának képessége. 
A mikro- és makrokozmosz esztétikájának a 
megfigyelhető világ mellé helyezése. 
A szépségélmény pozitív érzelmi hatásának 
felismerése, keresése, a 
személyiségfejlődésben, lelki egyensúly 
megőrzésében való tudatos felhasználása. 

 A természeti szépség keresése, ezzel való kapcsolatok, pl. 
terepmunkában. 
Az emberi technológiai alkotásokban rejlő szépség 
keresése, fontosságának érzékeltetése (pl. Városi 
iskolában, az építészetben, vagy a Gépek témakörben). 
Az emberi test szépségének felfedeztetése, megvitatása, 
önértékelés, saját testkép fejlesztése, harmonizálása. 
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