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 Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci 
irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel 
összetett, soktényezős ismeret- és képességrendszert, az 
általános műveltség és a szakműveltségek összerendezéséből 
kialakuló tudásokat tételez fel, amelyeket mostanában 
szívesen neveznek kompetenciáknak. 

*Olyan fejlesztési tartalmakat tart kívánatosnak, amelyek az 
emberek (a személyiség) minél teljesebb személyes és társadalmi 
kibontakozását szolgálják.  

*De mindezek a tudások (kompetenciákként is) az emberi tudás 
humántőke mivoltát, a gazdaság számára akkumulálódó emberi 
erőforrás-minőségét fejezik ki. 

 A lifelong learning típusúvá lett céleszme a Homo sapiens-t 
kizárólag Homo ökonomikusként tételezi, és az emberi tanulás 
egész életen át tartó funkcióit ennek megfelelően értelmezi. 
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Az egész életre kiterjedő tanulás új modellje a  

lifelong learning fogalom mellett, azt kiterjesztve és 

kiegészítve tartalmazza a lifewide learning kifejezést is.  

Ez utóbbi az élet teljes szélességét átfogó, az élet egészére 

kiterjedő tanulásként értelmezhető, és a tanulásnak egy újabb, 

eddig ritkábban szóba került dimenzióját jelenti. Ez a modell 

jól leírható egy kétdimenziós keretrendszerben. 
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 Míg a lifelong learning az idő-dimenzió mentén helyezi el a 
tanulás folyamatát, addig a lifewide learning a tanulást 
minden életterületre és élethelyzetre kiterjedő, horizontális 
jellegét helyezi előtérbe.  

 A függőleges tengely mentén haladva az egyén életciklusának 
különböző, egymást időben követő tanulási folyamatai 
következnek egymásra. Ez az élethosszig tartó tanulás, az 
egész életre kiterjedő tanulás vertikális dimenziója. 

  A vízszintes tengely pedig a különböző kontextusokat, 
helyeket és helyzeteket jelenti, amelyekben az adott 
időpillanatban a tanulás éppen történik. Ez a horizontális 
dimenzió az élet minden területét átfogó tanulás. 

 

Az egész életre kiterjedő tanulás = az élethosszig tartó 
tanulás (LLL) + az élet minden területét átfogó tanulás 

(LWL). 
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*A formális tanulás (formal learning) a hagyományos oktatási rendszer 

keretein belül történik erre a célra létrehozott intézményekben, pontosan 
definiált időbeosztásban, előre meghatározott tanulási tartalmakkal és 
szabályozott belépési, kilépési és a rendszeren belüli továbbhaladási 
feltételekkel. A követelmények teljesítését igazoló államilag elismert 
bizonyítványok zárják.  

*A nem formális tanulás (non-formal learning) az oktatási rendszer fő 
áramán kívül történik, és nem mindig jellemző rá a részvétel 
végbizonyítvánnyal történő elismerése. Ide tartoznak a munkaerő-piaci 
tréningek, szakmai továbbképzések, civil szervezetek, művészeti és 
sportegyesületek szervezésében történő képzések, tanfolyamok. 

*Az informális tanulás (informal learning) a mindennapi élet természetes 
velejárója, az egyén életének valamennyi színterén zajlik, így a formális és 
a nem formális tanulás során is. A tanulásnak ez a formája nem 
szükségszerűen tudatos, illetve szándékos, az elsajátított tudás gyakran nem 
elismert tevékenységek „melléktermékeként” alakul ki. Aki ilyen módon 
tanul, gyakran észre sem veszi, hogy tanul, hogy megszerzett valamilyen 
tudást vagy kompetenciát.  
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 Az Európai Bizottság 2001-ben kulcsüzenetekben 

fogalmazta meg a lifelong learning implementációjára 

vonatkozó közös európai célkitűzésekre irányuló 

javaslatait.  

 

*Új alapkészségek biztosítása mindenkinek 

*Több beruházás az emberi erőforrásokba  

*Innovációk a tanítás és a tanulás területén  

*A tanulás értékelésének javítása 

*A tanulási tanácsadás újragondolása 

*A tanulás közelítése az otthonokhoz 
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 Az LLL EU-stratégia a tanuló egyént helyezi a 

gondolkodás középpontjába, így építőelemei:  

*A tanulás elismerése; 

*Az információ, az orientáció és a tanácsadás 

fejlesztése; 

*Az idő és pénz invesztálása az oktatásba; 

*A tanulók és a tanulási lehetőségek összehozása; 

*Az alapvető képességek fejlesztése 

(kulcskompetenciák); 

*Innovatív pedagógia fejlesztése (pl.: IKT). 
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Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az élethosszig 

tartó tanulás meghonosításának egyik legfontosabb eszközévé 

vált az oktatási rendszerekben.  

Célja: közös viszonyítási keretrendszer létrehozása, amely 

megfeleltetési eszközként szolgál a különböző képesítési 

rendszerek és szintek között.  

A képesítési keretrendszerek teszik lehetővé a nem formális és 

az informális tanulás elismerését is, megfogalmazva a képző 

intézményektől független, tanulási eredményekben kifejezett 

követelményeket, s lehetővé téve ezzel a minden képző 

intézménytől független tanulás elismerésének lehetőségét.  

Nemzeti szintű Keretrendszerek (NKKR) nemzeti képesítési 

keretrendszerek kidolgozása és illesztése az EKKR-hez.  
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*A formális képzés keretein kívül megszerezett tudás 

elismerése a különféle tanulási utak egyenrangúságának 
elfogadása. Társadalmi célja a képzésből kilépők 
visszatérésének ösztönzése, az egész életen át tartó tanulás 
ösztönzése, minden tanulásra fordított idő hasznosítása, a 
tanulás láthatóvá tétele, a foglalkoztathatóság javítása.  

*Az elismerési eljárás a tanulási eredmény láthatóvá tételéül 
szolgál. Célja a formális képzésbe való belépés 
megkönnyítése, részképesítés megszerzése, speciális 
kompetencia. 

*A tudás elismerésének nemzetközi gyakorlata már hosszú 
évtizedekre nyúlik vissza, de a nemzeti szintű fejlesztések 
körüli diskurzusok csak az ezredforduló körül kerültek 
nemzetközi szintre.  
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*Ismeretek  

*Képességek (kompetenciák) (Csapó Benő) 

 

Kompetenciákat alkotó: 

*Ismeretek 

*Készségek 

*Attitűdök. (EU kulcskompetencia referenciakerete) 

 

*A követelmények hidat alkotnak a célok és a tanulási 
eredmények között.  

*A követelményekből operatív módon következnek a 
tanulás-szervezés aktuális feladatai. 
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*Jellemzői: 

*Szerkezeti vázak, amelyek megmutatják miként lehet az 

elsajátítandó tudást elrendezni, rendszerbe foglalni, osztályozni, 

*Egymásra épülő és minden tudásterületen egységesen alkalmazható 

keretrendszerek, 

*Rendszerezési elvek, ahol a tartalom csak az illusztráció szerepét 

tölti be 

*Szintjei: 

*tudás (knowledge),  

*a megértés (compre hension), 

*az alkalmazás (application), 

*  az analízis (analysis), 

*  a szintézis (synthesis) és 

*az értékelés (evaluation) 
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A pedagógiai célok három köre (szférája): 

*Értelmi vagy kognitív 

*Érzelmi, akarati vagy effektív 

*Pszichomotoros (mozgásos elemek) 

 

 A kognitív követelményrendszere készült el 
először, és ennek hatása a legjelentősebb.  
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Ismeret  

Tények és elemi információk ismerete. 

Fogalmak, törvények, konvenciók, szabályok 

ismerete. 

Alapelvek, elméletek, rendszerek ismerete. 

Megértés  

Egyszerű összefüggések megértése. 

Bonyolultabb összefüggések megértése 

(értelmezés, átkódolás, transzformálás stb.) 

Alkalmazás 
Alkalmazás ismert szituációban. 

Alkalmazás új szituációban. 

Magasabb 

rendű 

műveletek 

Analízis. Szintézis. Értékelés, kritikai 

gondolkodás.  
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Odafigyelés  

 

 

Reagálás 

 

Értékelés 

 

Organizáció 

Az értékrendet 

tükröző viselkedés 

Nyitottság a különböző hatások, 

értékek, attitűdök befogadására 

 

Aktív válasz a külső hatásra, 

együttműködési készség 

Értékek befogadása, egyes 

értékek preferálása, ítélkezés  

értékrend kialakítása 

A jellem kialakulása, az 

értékrend és a cselekvés 

harmóniájának megteremtése 
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Utánzás 

Manipulálás 

 

 

Artikuláció 

 

 

Automatizáció  

Mozgások utánzása 

Mozgáskorrekciók 

végrehajtása, felesleges 

mozdulatok kiküszöbölése, 

mozgási sebesség növelése 

Mozgáskoordináció kialakulása, 

hasonló mozgások szimultán és 

egymást követő végzése 

A mozgások automatikus 

végrehajtása, rutin és 

spontanitás 
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TÉNYEK  

(Adatok, elemi 

információk) 

FOGALMAK  

(törvények, konvenciók 

és szabályok) 

ÖSSZEFÜGGÉSEK 

(Alapelvek, elméletek, 

rendszerek) 

ISMERET = EGYSZERŰ REPRODUKCIÓ       

MEGÉRTÉS                    

- Egyszerűbb összefüggések megértése;                          

- Bonyolultabb összefüggések (átkódolás, 

értelmezés, transzformálás) megértése 

      

ALKALMAZÁS                       

- Alkalmazás ismert, tanult szituációban;                          

- Alkalmazás új szituációban 

      

MAGASABBRENDŰ MŰVELETEK                          

- Analízis   

- Szintézis  

- Értékelés 

      

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (Mit kell tudni?) 
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*Eredet  1990-es évek, angolszász országok 

*Cél  egységes követelményrendszer 

kidolgozása az oktatás minőségének javítására 

*standard-alapú oktatás    a tanulás 

tartalmainak szakszerű, tudományosan 

megalapozott elrendezése (kimenetközpontú) 

*A standardok világosak, lényegretörők, rugalmas 

keretek között pontos és konkrét elvárásokat 

fogalmaznak meg 
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*egységesítse a követelményeket, konszenzust alakítson ki a 
tanítási gyakorlatban és az értékelésben, világos, mindenki 
számára érthető elvárásokat fogalmazzon meg;  

*fokozza a tanulói teljesítményt; 

*összehasonlíthatóvá tegye az iskolai minősítéseket; 

*segítse a következő tanulmányi szint megtervezését, 
információt adjon a további fejlesztésekhez; 

*megvizsgálja, hogy a tanulók az elvárható szinten 
teljesítenek-e a meghatározott tantervi területeken 
(elszámoltathatóság); 

*megvizsgálja az egész alapfokú oktatási szakaszban előírthoz 
képest, hol tart, hogyan halad a tanuló; 

*a belső iskolai értékelés professzionalizálja. 
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*A tanítás-tanulási folyamat hatékonyságát az előre 

meghatározott normákra (kritériumokra, illetve 

standardokra) vonatkoztatva vizsgálja. 

*Kritériumorientált értékelés  a követelményekből, a 

várt teljesítményből indul ki és a viszonyítás alapja a 

folyamaton kívül keletkezik. 

*A kritérium a tudás elemi egysége, amelyhez feladat 

illeszthető.  

*Nem függ a tankönyvek tartalmától és a tantervektől, 

lehetővé teszi a különböző tanulási programok 

összehasonlítását. 

*A minimum felől közelíti meg a tudásgyarapodást, 

nincs motiváló ereje. 
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*Standard alapú értékelés  a célból és a várt 

teljesítményből indul ki, de nem áll meg a minimumszint 

meghatározásánál, hanem a kritériumok hierarchiába 

rendezésével teljesítményszinteket állapít meg, és 

minőségi skálát rendel hozzá 

*A standard a kritérium, a skála és az értékelési eljárás 

összessége.  

*Az oktatási standardok kidolgozása általában az 

anyanyelvi kommunikáció és a matematika területen a 

legszükségesebb, nem lebecsülve ezzel a többi 

diszciplína fontosságát.  
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Az anyanyelvi kommunikáció standardalapú 

értékelése a komplex, lényeges 

tudástartalmakat és készségeket vizsgál a 

szövegértésre fókuszáló kompetenciaméréssel 

szemben.  

A standardok lefedik 

*a szóbeli, mind az írásbeli készségeket,  

*a hallott és olvasott szövegértést,  

*a szóbeli kifejezőkészséget 

*és az írott szövegalkotást 
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A matematika standardalapú értékelése a 

tudástartalmak megjelenítésével a következő 

területeket fedi le: 

*számolási képességek, mértékegységek;  

*szöveges feladatok  

*arányos következtetések, az algebra elemei 

*sorozatok, függvények, diagramok 

értelmezése  

*alapvető geometriai ismeretek  

*induktív, deduktív gondolkodási módszerek 
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Jellemzői: 

*Konkrét és értékelhető tartalommal foglalkoznak 

*Szakterületi specializációk 

*Leíró jellegűek, azt fejezik ki, milyen tudás várható el a 

tanulóktól egy adott tárgyból egy adott évfolyam után 

*Közvetlenül inkább az oktatásban hatnak és csak 

másodlagosan az ehhez igazodó értékelésében 

Típusai: 

*Egységes, 

*Általános, 

*Részletes 
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Jellemzők: 

*tartalmi leírások, amelyek körülhatárolják a tudást, 

*a tudás részletes, rendszerezett leírását adják, 

*implicit módon kifejezik mit lehetne/kellene tudni 

*meghatározzák mit lehet/érdemes felmérni   
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Matematika, természettudomány 

*A képességek és készségek fejlődése 

*A fogalmi fejlődés, a tartalmi tudás változása 

*A tudás szerkezete, szerveződése 

Humán tárgyak és társadalomtudomány 

*Az oktatási célok megfogalmazása:  történelmi 

hagyományok 

*A tudás szerveződési elvei 

*A háromdimenziós modell 



*



*
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*Rögzítést elősegítő feladatok 

*Elmélyítést elősegítő feladatok 

*Alkalmazást elősegítő feladatok 

*Problémamegoldást elősegítő feladatok 
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*a tanultak felidézése 

*a tények és fogalmak rendszerezése 

*lényegkiemelés 
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*analizálás 

*szintetizálás 

*konkretizálás 

*összehasonlítás 

*általánosítás 

*rendszerezés 

*következtetés 

*értékelés 

*összefüggés- és szabálykeresés 



*

*önálló munka 

*feladatmegoldás 



*Problémamegoldás 
„A problémamegoldás az egyén képessége arra, hogy kognitív 

eljárásokat használjon olyan reális (tudományok közötti) 
helyzetekben, amikor a megoldáshoz vezető út nem válik 
azonnal nyilvánvalóvá, és amikor a műveltségi területek vagy 
tantervi tartalmak, amelyek esetleg felhasználhatók, nem 
találhatók meg a tudomány egyetlen területén sem.”  

Kiemelt jelentősége van olyan problémahelyzet 
megteremtésének, amely ismeretlen váratlanságával, 
ismeretlen elemeivel felkelti a tanulók érdeklődését. 

A problémamegoldás fázisait az alábbiak szerint lehet 
elkülöníteni: 

* a probléma azonosítása 

* a probléma megértése 

* a probléma reprezentációja 

* a probléma megoldása 

* az eredmények kommunikációja  



Gondolkodási szint Feladat Kérdés  

ISMERET 

A tanuló képes tényeket, 

fogalmakat, módszereket, 

szabályokat felismerni vagy 

felidézni  

Nevezze meg…! 

Sorolja fel…! 

Határozza meg…! 

Válassza ki…! 

Jelölje meg…!  

Ki, mi, mikor, hol, 

hogyan, mennyi, 

milyen, melyik…?  

MEGÉRTÉS 

A tanuló megérti, amit 

közöltek vele, fel tudja 

használni a közlés 

tartalmát anélkül, hogy 

másfajta tartalommal 

hozná kapcsolatba.  

Képzelje el…! 

Mondja el saját 

szavaival…! 

Mondjon példát…! 

Különböztesse meg…! 

Magyarázza el…! 

Egészítse ki…! 

Rajzolja le…!  

Mi az alapötlete…? 

Milyennek képzeli…? 

Mit gondol…? 

Hogyan foglalná 

össze…? 

Miért…? 

 



Gondolkodási 

szint 
Feladat Kérdés  

ALKALMAZÁS 

A tanuló képes az 

elméleti ismereteket, 

szabályokat, elveket, 

módszereket konkrét 

és sajátos esetekben 

használni,  

Használja fel…! 

Változtassa meg…! 

Számítsa ki…! 

Módosítsa…! 

Találja meg…! 

Demonstrálja…!  

Hogyan példázza…? 

Hogyan áll kapcsolatban…? 

 

ELEMZÉS 

(analízis) 

A tanuló képes az 

adott tartalmat 

összetevő elemeire, 

részeire bontani.  

Ossza fel…! 

Vázolja fel…! 

Számítsa ki…! 

Módosítsa…! 

Találja meg…! 

Demonstrálja…!  

Mik a részei vagy 

tulajdonságai…? 

Hogyan csoportosítaná…? 

Miben hasonlít, miben 

különbözik…? 

Mik az okai, indítékai…? 

Mivel tudná bizonyítani…?  



Gondolkodási szint Feladat Kérdés 

EGYBEFOGLALÁS 

(szintézis) 

A tanuló képes az 

elemekkel, részekkel 

dolgozni, és összerakni 

ezeket egy egésszé, képes 

egy új modellt vagy 

struktúrát létrehozni.  

Csoportosítsa…! 

Kapcsolja össze…! 

Tervezze meg…! 

Alkossa meg…! 

Javasoljon 

megoldást…!  

Mire következtet…? 

Milyen gondolatokat 

fűzne…? 

Hogyan tervezne, 

készítene egy új…? 

Mi történne, ha …-t …-vel 

kombinálnánk…? 

Mi lenne, ha…? 

ÉRTÉKELÉS 

A tanuló képes mennyiségi 

és minőségi ítéleteket 

alkotni arról, hogy anyagok 

és módszerek mennyiben 

tesznek eleget a 

kritériumoknak. (kritikai 

gondolkodás)  

Döntse el…! 

Ítélje meg…! 

Értékelje…! 

Becsülje fel…! 

Bizonyítsa be…! 

Rangsorolja…!  

 

Egyetért-e…? 

Mit gondol…? 

Mi a legfontosabb…? 

Hogyan rangsorolná…? 

Hogyan döntene…? 

Milyen feltételeket 

szabna…?  
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Szempont Eszköztudás Tartalomtudás  

Emlékezet  Sémák Memória 

Viselkedés 

jellege 

Új megoldáshoz vezető 

információ kikeresése 

Feladatmegoldás 

ismert 

környezetben 

Megoldási 

tulajdonság 

Nyitottság, 

problémaérzékenység, 

flexibilitás  

Gyorsaság, 

pontosság  

Tanítási légkör Demokratikus  
Szigorú, 

következetes 


