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Alapkészségek … 



Alapkészségek … 

• Probléma 

megoldás 

• Kreativitás 

• Együttműködés 



Sajátosságuk: 

• tartományként értelmezzük (spektrumként / nem bináris módon) 

• funkcionális készségek: képessé teszik az egyént, hogy a közösségben, 

családban, iskolában létezzen és fejlődjön  

• Megfelelőségük idővel változik, mert:  

• a gazdaság és társadalom elvárásai folyton változnak 

• életkörülményektől függően (lakóhely / munkahely) eltérő elvárások: 

kontextusfüggő 

• a digitalizáció teljesen átalakítja az alapkészségeket (lineáris gondolkodás / 

hiperszöveg) 

• erodálódnak  
 

 

 

 

 

 

mozgó célpontok 



Sajátosságuk: 

• problémák sokszor rejtve maradnak; 

• ha felismerik, szégyenlik, és próbálják elleplezni;  

• túlélési stratégiák 

 

 

 

 

 

rejtőzködő 



Kihívások  
 

 Európában 

 Körülbelül 70 millió felnőtt olvasás-, írás- és számolási készsége alacsony szintű  

 Az európai állampolgárok 45 %-a (a munkaképes lakosság 37%-a) nem rendelkezik megfelelő 

szintű digitális készségekkel 

 Magyarországon 

 Nincs adat / PIAAC felmérés 2018 

 A magyar állampolgárok 48 %-a (a munkaképes lakosság 39%-a) nem rendelkezik megfelelő 

szintű digitális készségekkel. (Dánia: 22/18) 

 2016-ben a 25-64 éves hazai lakosság 6.3%-a (EU28: 10.8% / Dánia 31.5%) nyilatkozott úgy, 

hogy a megelőző 4 hétben részt vett formális oktatásban vagy nem formális képzésben. 

 

 

 



Alapkészség tanulás specifikus kontextusban 

• Intergenerációs tanulás – családi tanulás 

• Személyes és családi pénzügyek kezelése 

• Alapkészségek a fogvatartottak számára 

• Alapkészségek és társadalmi integráció 

• Alapkészségek a sporton keresztül 

• Alapkészségek a szakképzésben 

• Munkahelyi alapkészségek 



Alapkészségek és életminőség 

 









AZ ALAPKÉSZSÉGFEJLESZTÉSEK HATÁSA AZ EGYÉNRE ÉS TÁRSADALOMRA   

Elszegényedés kockázata nagy 
 
Elzárkózás a közösségtől 

Munkabeli teljesítmény és kapacitás 
korlátozott 
 
Munkanélkülivé válás kockázata nő 
 
Magas költségek a társadalom és 
gazdaság  

Erősödik 
a bizalom, 
az önállóság 
a magabiztosság  

Munkaerő 
alkalmazkodóképessége nő 
Produktivitás nő 
 
Bérszint emelkedés 
 
Biztosabb állások 

ALACSONY SZINT MAGASABB SZINT 

Nagy a valószínűsége, hogy a 
gyermekek megöröklik 

Magabiztosabb szülői 
szerepvállalás 

ALAPKÉSZSÉGEK 



Rossz egészségi állapot 
 
Magas az elhalálozás 
kockázata 

A fogvatartottak 60-80%  a 
olvasás-írás készségek 

Javuló fizikai és mentális állapot 

Kisebb a valószínűsége a visszaesésnek 

Alapkészségek alacsony 
szintje 350 miliárd EURO 
évi  veszteséget jelent 
Europában 

Az egészségügyi és szociális 
szolgáltatásokra, valamint  
 
a szociális és munkaügyi kiadásokra 
fordított összegek csökkennek. 
 
Javul a produktivitás, a munkaerő 
versenyképessége, a technológiák 
kihasználása 

ALACSONY SZINT MAGASABB SZINT 

AZ ALAPKÉSZSÉGEK ALACSONY SZINTJE AKADÁLYA 
AZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBAN VALÓ 

RÉSZVÉTELNEK 

ALAPKÉSZSÉGEK 

AZ ALAPKÉSZSÉGFEJLESZTÉSEK HATÁSA AZ EGYÉNRE ÉS TÁRSADALOMRA II.  






