
Mátrix – Kereszttantervi kompetenciák 
Országos Közoktatási Intézet (http://www.oki.hu) 

 
 
 

 
M/ 

 Módszertani  
Fejlesztés Kompetencia 

Értelmezés Tartalom (Modul) Módszer  
1 – 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. 

Hétköznapi élet tárgyai, technológiái – szerkezet, 
működés. 
Emberi viselkedés (egyéni és csoport), 
tevékenység és hatásai. 
Természeti, technológiai környezet általában 
(tájkép, emberi hatások.) 
Természeti, technológiai objektumok, pl. 
égitestek, élőlények (azok restrészei, nyomai), 
kőzetek, gépek, épületek. 
Természeti jelenségek, pl. időjárás, csillagászati 
események, felszínformálódás, fényjelenségek 
(fénytörés, elhajlás), hangjelenségek. 
Fizikai anyagminőségi tulajdonságok (forma, 
szín, felület, keménység, rugalmasság). 
Változások jelei, pl. hőmérsékletváltozás, 
halmazállapot változás, kép változása, szag-, íz 
változás.  

(Állandóság és változás; Folyamatok, 
egyensúlyok; Mozgások és erők; Sejtek és 

szövetek; Az emberi test; Fény; Fémek; 
Halmazok; Élőlények és környezetük; Rezgések és 

hullámok; Légkör) 

A megfigyelés szerepének és módszereinek 
megbeszélése, tapasztalat és elmélet 
viszonyának értékelése. 
Saját, spontán megfigyelések, élethelyzetek 
felidézése, a tapasztalatok kötetlen formában 
való megfogalmazása. 
Egyszerű, érzékszervi természet megfigyelések 
adott szempontok alapján. Tapasztalatok 
szóbeli elmondása, szöveges leírása, lényeges 
elemek kiemelése vázlatba, adatbázisba, 
rajzolás. 
Megfigyelési eszközök (mikroszkóp, távcső) 
használata, a megfigyelési körülmények 
optimalizálása. 
Megfigyelések eszközös rögzítése (fotó, videó) 
Célok, szempontok és módszerek önálló 
tervezése. 
A megfigyelési hibák tudatosítása. 
A megfigyelések és megfigyelési eszközök 
fejlődésének történeti elemzése. 
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M/ 
 Módszertani  

Fejlesztés Kompetencia 
Értelmezés Tartalom (Modul) Módszer  
2 – Kísérletezés 
Természeti, technológiai 
rendszerek módosításával 
kialakított kísérleti rendszerek 
vizsgálata egy probléma meg-
oldása vagy egy kitűzött 
megismerési cél elérése 
érdekében.  
A kísérleti munka elmélet által 
irányított, az érvényes modell 
alapján történik, de annak 
módosításához, cseréjéhez 
vezethet.  

Alapjelenségek (mechanika, elektromosság, 
fénytan, hangtan, hőtan) és anyagvizsgálatok 
(kémiai reakciók, minőségi és mennyiségi 
elemzés)  
Szaporodás és fejlődésbiológiai kísérletek 
növényekkel (csírázás, hajtatás) és mikrobákkal 
(élesztő, alga). 
Egyszerű technológiai kísérletek, modellezések, 
pl. a mechanika, elektromosság, fénytan, hőtan 
témaköreiben (pl. villanymotor készítése, 
szigetelőanyagok vizsgálata). 

(Állandóság és változás; Mozgások és erők; 
Vonzás és taszítás;  Elektronikus világ; Elemek és 

vegyületek; Változó anyag; Anyagok a 
gyakorlatban; Hő és káosz; A fény) 

 

A kísérletezés szerepének, eszközeinek és 
módszereinek megbeszélése, kísérlet és 
előfeltevés viszonyának értékelése.   
Kísérleti eszközök és munkamódszerek 
ismertetése, használatuk gyakoroltatása. 
A kísérletek megismerési eszközként való 
alkalmazásának, önálló tervezésének és 
végrehajtásának gyakoroltatása a 
problémaalapú oktatás során.   
Tudományos és technológiai kísérletek iskolán 
kívüli helyszíneken való megismerése, 
elemzése. 
Számítógéppel segített, illetve szimulált 
kísérleti munka. 
Kísérletezés csoportmunkában, 
munkamegosztással. 

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

Hosszúság, térfogat, tömeg, erő, idő, hőmérséklet, 
légnyomás, páratartalom, megvilágítás, 
feszültség, áramerősség, pH, oldott anyagok, 
vérnyomás, vércukorszint, pulzusszám, 
vitálkapacitás, reakcióidő. 
(Méretek, világok, rendszerek; Mozgások és erők; 

Az emberi test; Elektronikus világ; Hő és káosz; 
Élőlények és környezetük; Erdei iskola) 

A mérés szerepének, eszközeinek és 
módszereinek megbeszélése. 
A mérési pontosság fogalmának és 
jelentőségének megbeszélése. 
A mérési adatok és az elmélet viszonyának 
értékelése. 
Mérések kivitelezése utasítássor alapján, illetve 
önálló kezdeményezéssel és tervezéssel, 
problémamegoldás során. 
Számítógépes mérési rendszerek használata. 
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M/ 
 Módszertani  

Fejlesztés Kompetencia 
Értelmezés Tartalom (Modul) Módszer  
 
4 – 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. 

Problémamegoldást, csoportmunkát igénylő 
témakörökben,  

(Nyersanyagok, energiaforrások; Információs 
technológiák; Anyagok a gyakorlatban; Biológiai 
sokféleség; Űrkutatás; Alkalmazkodási stratégiák 

a kultúrák világában)  

A stratégia fogalmi értelmezése, alkalmazási 
területeinek megbeszélése. 
Példák bemutatása és értékelése. 
A probléma alapú tanulás, a csoportmunka 
hatékonysága és a tervezés, különféle stratégiák 
alkalmazása közötti összefüggés megbeszélése. 
Az alkalmazott stratégiák értékelése és 
szelekciója 
A stratégiai szemlélet előnyeinek bizonyítása. 

5 – IKT-alkalmazás 
Az információs és kommunikációs 
technológia módszereinek adott 
feladathoz illeszkedő, célszerű 
kiválasztása, hatékony 
használata, 
az alkalmazás értékelése. 
Ésszerű egyensúly megtartása az 
IKT túlsúlya és hiánya között. 
Az új technológiai környezetbe 
illeszkedő egyéni és csoportos 
megismerő tevékenység 
folytatása. 

Valamennyi modulban 
(Információs technológiák) 

Az eszközök és módszerek előzetes 
megismertetése (informatika tantárgy) 
Információkeresés 
Számítógépes mérési eszközök használata 
Számítógéppel segített kollaboratív tanulás 
Digitális tananyagok használata 
Számítógépes prezentáció 
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I/ 

Intellektuális 
Fejlesztés Kompetencia 

Értelmezés Tartalom Módszer 
1 – Problémamegoldás 
A tudás alkalmazása, bővítése a 
problémahelyzetek felvetésében, 
megoldásában. 
Lépései: 
helyzetelemzés, lehetséges megoldások 
keresése, alkalmazandó megoldás 
kiválasztása, megvalósítás, a megoldás 
értékelése. 

Szaktudományos, technológiafejlesztéssel, 
-alkalmazással összefüggő, környezeti 
összefüggéseket tartalmazó és komplex 
(szaktudományos, technológiai, 
társadalmi) problémák  
 

A problémamegoldás metakognitív 
stratégiájának megbeszélése, gyakorlása 
példákon. 
Probléma a alapú tanulás kidolgozott és 
információs segédlettel támogatott 
környezetben. 
A problémamegoldás alkalmazása önálló 
kutatás, projektfeladat során, önálló 
problémafelvetéssel. 

2 – 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. 

Alapozó fejezetek: rendszerek fogalma, 
egymásra épülése, rendszer és környezet, 
folyamatok és rendszerek. 
Rendszerek az anyagszerkezetben 
(részecskék, halmazok) 
Élő rendszerek, biológiai szerveződési 
szintek (sejt, szerv, szervezet, 
életközösség). 
Környezeti rendszerek 
Technológiai rendszerek 
Rendszerek a megismerésben (kísérleti, 
mérési rendszerek) 

(Méretek, világok, rendszerek; Állandóság és 
változás; Halmazok, Légkör; Sejtek és 

szövetek; Emberi test; Élőlények és 
környezetük, Az evolúció műhelyében; 

Atommag; Csillagunk a Nap) 

A rendszer fogalmi alapozása és az értelmezés 
bővítése. 
A rendszerek vizsgálatával kapcsolatos 
metakognitív stratégiák kiépítése, műveleti 
jelrendszer alkalmazása. 
Probléma alapú tanulás rendszerszemléleti 
környezetben 
Hibakutatás a vizsgált rendszerekben 

 4



Mátrix – Kereszttantervi kompetenciák 
Országos Közoktatási Intézet (http://www.oki.hu) 

I/ 
Intellektuális 

Fejlesztés Kompetencia 
Értelmezés Tartalom Módszer 
3 – Alkotóképesség 
Elméletek, módszerek alkotása 
kommunikációs anyagok, tárgyak 
készítése önállóan és csoportmunkában. 

Anyagszerkezeti, biológiai makettek, 
környezeti és egészségnevelési 
projektprezentációk,  

(Erdei iskola; Gépek; Anyagok a 
gyakorlatban; Ételek, élelmiszer kémia) 

Szellemi alkotások: elméletek, modellek, Média 
munkák: fotók, rajzok, előadások 
Tárgyi alkotások: eszközök, makettek, kiállítások 

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

Környezeti problémák megelőzése, 
megoldása, egészséges életmód stratégiái, 
helytelen technológia használat 
alternatívái. 
(Nyersanyagok, energiaforrások; Légkör; 

Gépek; Mozgás, biomechanika, sport; 
Háztartásunk és környezete, Élőlények és 
környezetük; Alkalmazkodási stratégiák a 

kultúrák világában; Fenntartható 
fejlődés) 

Helytelen gyakorlattal, értelmezéssel szembeni 
helyes alternatívaállítás, bizonyítással. 
Többféle, egyenértékű megoldás kidolgozása a 
probléma alapú tanulás során, értékeléssel. 

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

Környezet- és technológiahasználat, 
egyéni életmód, megismerő tevékenység.  
(Természet és tudomány; Biotechnológia; 

Kémia a gazdaságban; Az atommag; 
Fenntartható fejlődés) 

Tudományos elméletek kritikája, 
tudománytörténeti áttekintéssel, vagy új tények 
alapján. 
Megfigyelt környezet- és technológiahasználat, 
életmód kritikai elemzése. 
Áltudományos és tudománytalan, vagy nem 
kellően bizonyított tudományos elméletek 
kritikája. 
Az igazság társadalmi természetének, 
viszonylagosságának bemutatása, 
megbeszélése. 
Kritikus szemlélet az ön- és társértékelésben. 

6 – Valószínűségi szemlélet Atomok elektronszerkezete, A valószínűség fogalmi értelmezése, 
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I/ 
Intellektuális 

Fejlesztés Kompetencia 
Értelmezés Tartalom Módszer 
Összetett, soktényezős rendszerek 
(részecskesokaság, életközösség, légkör 
stb.) viselkedésének magyarázása, a nem 
determinisztikus jelenségek statisztikai 
módszerekkel való leírása. 

részecskesokaság viselkedése, öröklődés 
menetek, időjárás, környezeti hatások és 
következményeik. 

szembeállítása a determinisztikus 
eseményekkel. 
Valószínűségi jelenségek elemzése példákon. 
Előrejelzések, becslések. 

7 – Történetiség követése 
A természeti folyamatok, a technológiai 
fejlődés hosszabb időtávra kitekintő, 
történeti indíttatású, de jövőbe mutató 
szemléletmódja.   

Tudománytörténet, a megismerési 
modellek fejlődésének főbb állomásai. 
Az élővilág fejlődéstörténete, földtörténet. 
Az emberi életmód története. 
Egyes technológiák történeti előzményei. 
 

A történeti szemléletmód jelentőségének 
munkamódszerének megbeszélése. 
Történeti források kezelésének megismertetése. 
A múltbéli események közvetlen és közvetett 
bizonyítási módszereinek elemzése. 
Tudomány- és technológiatörténeti példák 
áttekintése. 

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

Anyagi részecskék, halmaz típusok, 
rendszerállapotok, változás és folyamat 
típusok, konkrét folyamatok, változások; 
élőlény fajok, égitestek… 

A rendszerek típusainak, jellemzőinek állapot 
leírási módjainak áttekintése. 
A különbség és a változás értelmezése, példák 
keresése. 
Összehasonlítások tétele problémamegoldás 
során, megadott szempontok szerint és saját 
szempontrendszer felállításával.  
Elméletek, modellek összehasonlítása. 

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

Kristályszerkezetek, ásványok, jelenségek 
típusai 

Az azonosság, hasonlóság és különbözőség 
értelmezése. 
A sokféleség felismerése, a változatok 
számbavétele. 
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I/ 
Intellektuális 

Fejlesztés Kompetencia 
Értelmezés Tartalom Módszer 
10 – Rendszerezés 
Az osztályozással kialakított csoportok 
közötti összefüggések viszonyok feltárása 
és megjelenítése. 
Anyagi- és fogalmi rendszerek leírása, 
ábrázolása 

Kémiai elemek, élőlények csoportjai 
(Elemek és vegyületek; Az élővilág 

birodalma és országai) 

Csoportokba sorolás megadott szempontok 
szerint és saját elképzelés alapján. 
A csoportok közötti viszony felismerése és 
ábrázolása. 
Új elem beillesztése a rendszerbe. 

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

Változások kiváltó okai, 
rendszerállapotok okai, fejlődési 
hajtóerők. 
Az okok alaptípusainak és 
összetettségének felismerése 
(anyag/energia/információ). 
 

Az oksági elv értelmezése, megbeszélése. 
Az anyagi rendszerek változásainak oksági 
típus szerinti megkülönböztetése. 
A változások és folyamatok okaiban rejlő 
összetettség rendszerszerűség felismerése. 
Az oksági szemlélet, oknyomozó 
munkamódszer alkalmazása az 
elméletállításban, problémamegoldásban. 

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

Anyagszerkezeti modellek, folyamatok, 
rendszermodellek. 
 

A modell fogalmának megbeszélése, a típusok 
bemutatása. 
Modell és makett értelmezése, viszonyának 
elemzése, makettek készítése és felhasználása a 
megismerésben. 

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

Rendszerállapotok jellemzői, változások, 
folyamatok sajátosságai. 
 

Állapot leírása, rögzítése, kiemelt jellemzőkkel. 
Írott és szóbeli források felhasználása. 
Lényegre törő problémamegoldás. 
 
 

14 – Példakeresés  
Valamely megismert rendszer, változás, 
vagy folyamattípus körébe tartotó további 
példák keresés megadott választékból, 

ját k t tá ból

Általános jelenségek, tipikus rendszerek 
egyedi esetei, példái. 

Rendszerek, változások, folyamatok példáinak 
keresése adott típusra. 
Példák használata érvelés bizonyítására. 
A dedukciós gondolkodás elvének és 
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I/ 
Intellektuális 

Fejlesztés Kompetencia 
Értelmezés Tartalom Módszer 
vagy saját kutatásból. jelentőségének megbeszélése. 
15 – Analógiák felismerése, keresése, 
kialakítása 
Valamely megismert rendszerrel, 
változással vagy folyamattal fennálló 
hasonlóság felismerése, illetve a 
hasonlóság kialakítása. 

Szerkezeti elvek, működési- szabályozási 
folyamatok, fejlődési jelenségek 

A hasonlóság alkalmazása a megismerés 
eszközeként. 
Előrejelzések tétele hasonlóság felismerése 
alapján 

16 – 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 tudás rendszerszerűségének, az ismeretek 
kapcsolódásának megbeszélése. 
Metakognitív stratégiák kialakítása a 
kapcsolatba hozásra épülő tanulás, bevésődés 
segítésére. 
Oksági, hasonlósági kapcsolatok, ellentétpárok, 
történetiség 
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Mátrix – Kereszttantervi kompetenciák 
Országos Közoktatási Intézet (http://www.oki.hu) 

 
K/ 

Kommunikációs 
Fejlesztés  Kompetencia 

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

Kötetlen beszélgetések tanárral, társakkal. 
Kérdéssel irányított válaszadás (zárt és nyílt) 
Információ átadása 
Érvelés, saját elmélet elmondása 
Együttműködést szervező kommunikáció 

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

Saját feljegyzések, vázlatok, tanulási segédletek
Írásos válaszadás kérdésekre (nyílt és zárt) 
Témakifejtés megadott szempontok szerint 
Önálló kutatási téma összefoglalása, tanulmány 
készítése 
Levelezések, információ átadása 

3 – 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. 

A kommunikációs kompetenciák 
fejlesztése minden tartalmi terület 
feldolgozása során lehetséges, illetve 
szükséges.  
Vannak speciális témák, mint pl. a 
környezeti- és egészségnevelés, ahol 
nagyobb szerepet kap a szóbeliség, mivel 
itt a személyes vélemény kifejtése és 
ütköztetése gyakoribb, mint pl. a fizikai 
jelenségek tárgyalása során. 
A jó tanulásszervezés feltételezi, hogy a 
tanulók minden modulban kapnak 
írásbeli- és szóbeli feladatot is, valamint 
szükségük lesz információkezelésre és 
forrásértékelésre. 
Az IKT alkalmazás a kommunikáció 
területén a szövegszerkesztést, előadás 
készítést, táblázatkészítést, e-mailezést, 
fórumok és web-boardok használatát 
jelenti. 

Képekről való beszélgetés, 
Képek célszerű kiválasztása, 
Ábrák értelmezése, ábrakészítés 
Vázlatrajz készítése, látvány gyors rögzítése 
Fotózás, digitális képmódosítás 
Képek beillesztése szöveges anyagokba 
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Mátrix – Kereszttantervi kompetenciák 
Országos Közoktatási Intézet (http://www.oki.hu) 

K/ 
Kommunikációs 

Fejlesztés  Kompetencia 
Értelmezés Tartalom Módszer 
4 – 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.   

Adatbázis szerkesztés, kitöltés 
Adatok információk átalakítása egyik formából 
a másikba 
A problémamegoldáshoz szükséges 
információk felkutatása, szűrése, csoportosítása 
és továbbítása 
Rendezetlen információtömeg strukturálása 
adott, illetve saját szempont szerint  

5 – 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. 

A kommunikáció értékelése azokban a 
témákban fontos, ahol a meggyőzés, 
vélemény-és magatartásformálás is cél, 
ennek hatékonysága pedig a 
kommunikáción is múlik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rövidebb szövegelemek írása szerkesztése 
Hosszabb dolgozatok önállóelkészítése, 
képekkel, grafikonokkal, táblázatokkal 
Kommunikáció a kollaboratív tanulásban, e-
mail, fórum, web-board 
Projekt előadások összeállítása, vetítése 
Keresőprogramok hatékony használata 
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Mátrix – Kereszttantervi kompetenciák 
Országos Közoktatási Intézet (http://www.oki.hu) 

K/ 
Kommunikációs 

Fejlesztés  Kompetencia 
Értelmezés Tartalom Módszer 
6 – Forráskezelés 
Az információforrások típusainak 
általános ismerete, az adott feladatban 
használhatók összegyűjtése. 
a források kritikája, a minősítési 
szempontok ismerete és alkalmazása. 

Az információforrások fajtáinak megbeszélése, 
bemutatása 
A megbízhatóság értelmezése 
Források értékelési módjának kidolgozása 
Témacsoportos forrásgyűjtemények ismerete, 
készítése 

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

 

Önértékelés a feladatnak való megfelelés és a 
hatékonyság szerint 
Visszajelzések a társak kommunikációjáról 
Külső kommunikáció (iskolán kívüli helyzetek, 
idegenek) megfigyelése, értékelése 
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Mátrix – Kereszttantervi kompetenciák 
Országos Közoktatási Intézet (http://www.oki.hu) 

 
Személyes és társas  

Fejlesztés  Kompetencia 
értelmezés Tartalom (Modul)  Módszer 

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

Környezet- és egészségnevelési, 
technológia használattal összefüggő 
témakörökben, az értéktudat, 
beállítódások magatartás mintázatok 
kapcsán. 
 

Az önértékelés alkalmai, irányított 
formáitól az önálló, rendszeres 
alkalmazásig való fejlesztés. 
Az önértékelés fontosságának 
megbeszélése. 
Tanulási módszer, eredményesség, 
tudásalkalmazás értékelése. 

2 – 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. 

Környezet- és egészségnevelési, 
technológia használattal összefüggő 
témakörökben, az új értelmezések, 
gyakorlatok elfogadására 
Új tudományos tények, elméletek. 
(Információs technológiák, 
Biotechnológia) 

Értékek szerepének, sokféleségének, 
társadalmi fontosságának megbeszélése. 
Alternatív egyéni viselkedésminták, 
kollektív gyakorlatok megismertetése, 
értékelése. 
Kooperatív tanulás, társak véleményére 
való odafigyelés. 
Vitakultúra fejlesztése. 
Önálló érdeklődés, kutatási 
tevékenység. 

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

Környezet- és egészségnevelési 
témakörökben. 
Népcsoportok, kisebbségek. 
Veszélyeztetett élőlények. (Biológiai 
sokféleség; Jelek, érzékelés, szabályozás; 
Mozgás, biomechanika, sport; Az állatok 
világa; A növények világa); 
Alkalmazkodás a kultúrák világában) 

Reflektálás mások helyzetére, 
cselekedeteire. 
Helyzetgyakorlatok, drámajáték. 
Saját helyzet, érzések, vélemények 
elmondása 
Szimulációk 
 

4 – Társas aktivitás 
Vezetett és önállóan kezdeményezett 
csoportmunka, az egyéni adottságokhoz igazodó 
f l d áll lá

Minden témakörben, kooperatív, 
kooperatív tanulás során, 
projektmunkában. 

Az együttműködés fontosságának, a 
kollektív tudás szerepének 
megbeszélése. 
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Mátrix – Kereszttantervi kompetenciák 
Országos Közoktatási Intézet (http://www.oki.hu) 

Személyes és társas  
Fejlesztés  Kompetencia 

értelmezés Tartalom (Modul)  Módszer 
feladatvállalás. 
Az eredmények megosztása másokkal. 
A sikeres csoportmunkához elengedhetetlen 
érzelmi viszonyulások és konfliktuskezelési módok 
elsajátítása. 

 Csoportszervezés, kollaboratív munka 
(tanórán és tanórán kívül, virtuális 
csoportban) 
 
 

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

Környezettudatosság, egészségmegőrzés, 
technológiahasználat. 
Tudományos alapelméletek, személyes 
tudásrendszerek építése. 

Önértékelésen alapuló személyes 
fejlődési perspektívák kialakítása. 
Célok és elérési utak megbeszélése. 
Formatív értékelés. 

6 – Pozitív gondolkodás  
Az egészségmegőrzéshez elengedhetetlen 
szemléletmód, amely részben öröklött, másrészt 
viszont tudatosan is fejleszthető. A tudomány és 
eredményeinek alkalmazása, a környezeti 
problémák, vagy az egészséges életmód kapcsán 
felbukkanó negatív értékelések kritikája, a pozitív 
kép felmutatása. 
Pozitív érzelmek erősítése. 

Környezet- és egészségnevelési 
témakörökben, a jövőképpel, saját és 
mások szerepével, lehetőségeivel 
kapcsolatban. 
(Élőlények és környezetük, A légkör, 
Globális problémák) 
 

Az érzelmek kettősségének 
megbeszélése. 
Test és lélek közötti összefüggések 
tisztázása. 
A pozitív érzelmek megélésének 
kinyilvánítása. 
A pozitív gondolkodás 
egészségmegőrző hatásának 
megbeszélése. 
Pozitív forgatókönyvek készítése a 
problémaalapú tanulás során. 

7 – 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. 

(Egészség, betegség; Magatartás, 
viselkedés, lélek; Mikrobák, Emberi test, 
A szervezet anyagforgalma; Szaporodás, 
egyedfejlődés, Sejtek és szövetek, Mozgás 
biomechanika, sport; Jelek, érzékelés, 
szabályozás; A szervezet egyensúlya). 
 

A folyamatokkal, egyensúllyal 
kapcsolatos alapozó fejezetek tanulása.  
A szervezet biológiai felépítésének és 
működésének tanulmányozása. 
Az egészség testi és lelki oldala közötti 
kölcsönhatás megbeszélése. 
A betegségek tanulmányozása, beleélés, 
helyzetgyakorlatok. 
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Mátrix – Kereszttantervi kompetenciák 
Országos Közoktatási Intézet (http://www.oki.hu) 

Személyes és társas  
Fejlesztés  Kompetencia 

értelmezés Tartalom (Modul)  Módszer 
A társadalombiztosítás és az egészségügy 
felépítésével, működésével kapcsolatos 
állampolgári ismeretek birtoklása, a jogok és 
kötelességek ismerete, a rendszerekben való 
kiigazodás képessége, 

Élmények, tapasztalatok megosztása. 
Egészséggel, betegséggel kapcsolatos 
információforrások számbavétele. 
Az egészségügyi, egészségbiztosítási 
rendszer szerveződésének, 
működésének megbeszélése 
 

8 – 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 széleskörű 
beépítése a személyes életmódba, aktív közösségi 
szerepvállalás a környezet megóvásával 
kapcsolatban. 

(Méretek, világok, rendszerek; 
Folyamatok, egyensúlyok; A légkör; 
Nyersanyagok, energiaforrások; Munkára 
fogott energia; Háztartásunk és 
környezete; Tájak és életközösségek; A 
kék bolygó; A növények világa; Az állatok 
világa; Élőlények és környezetük; 
Űrkutatás) 

Az alapozó fejezetek tanulása során a 
rendszer, az állapot és változás, a 
folyamat és egyensúly általános 
fogalmainak kiépítése. 
Természettudományos ismeretek 
technológiai és társadalmi kontextusban 
való ábrázolása. 

9 – 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. 

(Természet és tudomány; Folyamatok, 
egyensúlyok; Az emberi test; Információs 
technológiák; Anyagok a gyakorlatban; 
Munkára fogott energia; Magatartás, 
viselkedés, lélek; Alkalmazkodási 
stratégiák a kultúra világában; 
Fenntartható fejlődés.) 

A természettudomány-technológia-
társadalom összefüggésrendszer 
bemutatása, problémaállítási, vizsgálati 
szempontként való következetes és 
rendszeres alkalmazása. 
Forrásfeldolgozás. 
A társadalomismeret és közgazdaságtan 
tantárgyakkal való együttműködés, 
közös témafeldolgozás, projektek. 

10 – Etikai érzék (Nyersanyagok, energiaforrások; Tájak és Az etika mibenlétének, 
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Mátrix – Kereszttantervi kompetenciák 
Országos Közoktatási Intézet (http://www.oki.hu) 

Személyes és társas  
Fejlesztés  Kompetencia 

értelmezés Tartalom (Modul)  Módszer 
A természettudomány alkalmazásával összefüggő 
főbb etikai kérdések ismerete, tényszerű 
véleményalkotás, vitaképesség, személyes 
döntéshozatal és közösségi aktivitás.  
A közösségi munkához való etikus hozzáállás. 

életközösségek; Az állatok világa; 
Biológiai sokféleség; Biotechnológia; Az 
atommag; Egészség, betegség); 
Fenntartható fejlődés) 

szempontrendszerének és társadalmi 
jelentőségének megbeszélése. 
Esettanulmányok, helyzetgyakorlatok, 
viták 
 
 

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

(Természet és tudomány; A légkör; 
Nyersanyagok, energiaforrások; 
Háztartásunk és környezete; Tájak és 
életközösségek; Ételek, élelmiszer kémia; 
Az atommag; Fenntartható fejlődés.) 

Az aktuális egyéni magatartás, életmód 
jövőbeli kihatásaira való odafigyelés, 
ezzel kapcsolatos szempontrendszer és 
beidegződés. 
Egyén és közösség viszonyának 
probléma alapú megbeszélése. 
Az önmagunkért, a közösségért és a 
környezetért viselt felelősséggel 
kapcsolatos témakörök probléma alapú 
tanulása. 

12 – Szervezőképesség 
Az aktív tanulás sikere érdekében, a csoportos 
munkamegosztás szervezése, egyéni 
adottságoknak megfelelő szinten és mértékben. 
A saját tanulás szervezésének képessége. 

A tanulással kapcsolatban minden 
témakörben. 
Problémamegoldással kapcsolatosan, mint 
a megoldási terv készítése és kivitelezése. 
(Gépek; Mozgás, biomechanika, sport; 
Nyersanyagok, energiaforrások; 
Információs technológiák; Háztartásunk 
és környezete; Fenntartható fejlődés.) 

Csoportalkotás, munkamódszerek 
kidolgozása, munka végig vitele. 
Egyéni információgyűjtés, önálló 
tanulás megszervezésének 
megbeszélése, tapasztalatok átadása, 
társértékelés (peer assesment). 
 

 15



Mátrix – Kereszttantervi kompetenciák 
Országos Közoktatási Intézet (http://www.oki.hu) 

Személyes és társas  
Fejlesztés  Kompetencia 

értelmezés Tartalom (Modul)  Módszer 
13 – Döntésképesség 
Különféle tanulási és élethelyzetekben felmerülő 
döntési pontok felismerése, a tájékozódáson, 
alternatívaállításon alapuló döntésképesség 
megszerzése. 
A döntéshozatal rendszerszerűségének 
felismerése, rutin kiépítése, határozottság 
megszerzése 

Alternatívák, stratégiák, probléma 
megoldási módok között. 
Elméletek adaptivitásával kapcsolatban  
(Gépek; Mozgás, biomechanika, sport; 
anyagok a gyakorlatban; Szaporodás, 
egyedfejlődés; Biotechnológia; Egészség, 
betegség; Alkalmazkodási stratégiák a 
kultúrák világában.) 

Döntéshozatali módok megbeszélése. 
Döntési helyzet felvetése, előkészítés és 
döntéshozatal gyakorlása a probléma 
alapú tanulás során. 
Döntések értékelése 
esettanulmányokban. 

14 – 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. 

Tárgyak, élőlények, környezeti elemek, 
komplex rendszerek (természeti táj, 
kristályszerkezet, élővilág) megismerése 
során.  
(Méretek, világok, rendszerek; Gépek; Az 
emberi test; Fény; A növények világa; Az 
állatok világa; Csillagunk a Nap; 
űrkutatás.) 

A szépség értelmezése az érzékelés és 
az eszmei oldal kettősségének 
megbeszélésével. 
Képek, leírások esztétikai elemzése, 
élmények, érzelmek megfogalmazása. 
Természetábrázolás, leírás, rajzolás, 
festés. 

15 – Harmónia 
Az érzékletek és a tudati működések 
eredményeként megvalósuló belső egyensúly, 
amelynek elérése az egyik legfontosabb személyes 
életcél. A belső harmónia feltételezi a környezettel 
való harmonikus kapcsolatot is. A tudati (és 
érzelmi) konfliktusok zavarják a belső harmóniát, 
ezért a megismerő tevékenység arra irányul, hogy 
valamiképpen feloldja ezeket. Ez nem mindig 
jelenti a tudományos modell belső létrehozását, 
sokszor csak látszólagos megoldások alakulnak ki, 
amelyek elfedik az ellentmondást.   

Anyagi rendszereken belül (kristályok, 
rezgések, élő állapot), test és lélek, anyag 
és szellem, ember és környezete, ember és 
élővilág, ember és ember között. 
(Természet és tudomány; Folyamatok, 
egyensúlyok; Az emberi test; Mozgás, 
biomechanika, sport; Táplálkozás, légzés; 
Tájak és életközösségek; Élőlények és 
környezetük; Rezgések és hullámok; 
Csillagunk a Nap; A szervezet egyensúlya)

Az egyensúly és az összhang 
felfedezése a természeti és technológiai 
környezetünkben. 
Figyelemfelhívás önmagunk belső 
harmóniájának fontosságára, a 
veszélyekre és a kiutakra. 
A harmónia kölcsönös átvitele ember és 
környezete között.  
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