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RÖVID INDOKOLÁS

Az ismeretek alapja a tudás; az a tudás, amely lehetővé teszi,  hogy az ember ismereteket 
sajátítson el.
A vizsgált javaslat a „kompetencia” szó használatakor különbséget tesz az alapvető készségek 
és kulcskompetenciák között, és úgy véli, hogy az alapvető készségek elsajátításának 
lehetőségét mindenki számára elérhetővé kell tenni, majd pedig mindenkit motiválni kell arra, 
hogy az egyén fejlődését komplex módon biztosító magasabb szintű kulcskompetenciákat 
sajátítson el.
Nemzetközi tanulmányokra hivatkozva az ajánlás a „készség” fogalmát úgy határozza meg, 
mint az adott helyzetben megfelelő tudás, készségek és hozzáállás ötvözetét; a 
„kulcskompetenciák” pedig azok a kompetenciák, amelyek támogatják a személyes 
önmegvalósítást, a társadalmi beilleszkedést, az aktív állampolgári létet és a munkavállalást.
A kulcskompetenciákhoz való hozzáférés iránti igényt a tudásalapú társadalom fejlődése 
határozza meg, amely alkalmazkodásra kényszeríti az egyént.
A bizottsági javaslat a következő nyolc kulcskompetenciát határozza meg:

1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció;
2. Idegen nyelveken folytatott kommunikáció;
3. Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok 

terén;
4. Digitális kompetencia;
5. A tanulás megtanulása;
6. Interperszonális, interkulturális és szociális kompetencia, valamint állampolgári 

kompetencia;
7. Vállalkozói kompetencia
8. Kulturális kifejezőkészség.

A mellékletben található „Kulcskompetenciák az élethosszig tartó tanuláshoz  – Európai 
referenciakeret”-ben a Bizottság a fenti kompetenciák egyenkénti tárgyalásával összefoglaló 
és egyszersmind mindenre kiterjedő képet tár elénk.
Az első pontban például az anyanyelvi kommunikációt úgy határozza meg, mint annak 
képességét, hogy „gondolatokat, érzéseket és tényeket tudunk szóban és írásban egyaránt 
kifejezni és értelmezni”, és pontosítja, hogy ez a képesség megköveteli az egyéntől, hogy
rendelkezzen az alapvető szókincs, a funkcionális nyelvtan és a nyelvi funkciók ismeretével.
Továbbá, az egyénnek rendelkeznie kell kommunikációs készséggel.
A „készség” szó többször is előfordul a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, 
hetedik és nyolcadik pontban is.
A készség tehát olyan alapvető fontosságú dolog, amely lehetővé teszi az egyén számára a 
megértést, a kommunikációt, a felfogást, az eszközök alkalmazását, használatát és 
működtetését, a az információk megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a tanulás 
megtanulását, az érvelést, tárgyalást, tervezést és az aktív irányítást. A „készség” tehát 
visszatérő elem és a vizsgált javaslat egyik kulcspontja. Azonban nem egyértelmű, hogy 
hogyan teszünk szert „készségre”. A szöveg érintőlegesen említi a velünk született 
képességeket, de ez nem kielégítő magyarázat.
„Csak azt tudom, hogy semmit sem tudok" szól a szókratészi bölcsesség, amelyet a rómaiak 
nemes egyszerűséggel a híres „Scio nihil scire” mondásba tömörítettek. Ezen a gondolaton 
érdemes eltűnődnünk, hiszen a modern episztemológiának még nem sikerült napjaink 
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világának teljes tudásállományát kategóriákba gyűjteni.  Több mint ezer kategóriát már 
felállított, de nap mint nap újak születnek, és az ezernyi újfajta tudás alapján ezernyi új
mesterség születik. Civilizációnk olyan gyorsan robog, hogy a kompetenciák határát 
szélsebesen rombolja le. Ebből ered a Bizottságnak az a jogos érvelése, amit általános 
egyetértésre számot tartó javaslatokkal támaszt alá, hogy a tanulást élethosszig tartó 
folyamattá kell tenni.
Egy ponton azonban az ajánlás igen hiányos, mégpedig a kulcskompetenciák tekintetében. Az 
ajánlás általánosságban beszél alapvető kompetenciákról de nem határozza meg őket.
A tudásalapú társadalom kiépítése szerény véleményem szerint nem jelenti az ezerféle tudású, 
még kevésbé pedig a nyolc kulcskompetenciával rendelkező egyén létrehozását.
A kompetencia valójában egy dolog különös ismerete. A kompetenciák tárháza az egyén 
boldogulását segíti, ami pedig a társadalom fejlődéséhez járul hozzá.
A társadalmat ismerni és megérteni képes egyén képzése során alapvető ismereteket, nem 
pedig alapvető kompetenciákat kell tanítani. Szókratész gondolatait értelmezve úgy is 
mondhatnánk, hogy ismertek és stimulusok tömegének biztosításával kell az egyént rávezetni 
arra, hogy felismerje saját tudatlanságát. A tudás előszántott földje azután majd meghozza a 
tudás gyümölcseit, amelyeket az ajánlás „hozzáállásnak” és „készségnek” hív. A 
gondolkodásra kész egyén – aki nem feltétlenül filozófus – technikai tudását exponenciálisan 
tudja fejleszteni, és a kulcskompetenciákat nem csak a tudásalapú társadalomba történő 
beilleszkedésre, hanem a társadalom előmozdítására is használja majd.
Lisszabon óta többször bebizonyosodott, hogy Európa csak úgy tudja megvalósítani a 
tudásalapú társadalmat, – amely a növekedés és a foglalkoztatottság egyik fontos előfeltétele 
– ha az egyént helyezi középpontba.
Az egyént azonban nem lehet robotként kezelni, mivel mindenki tudja, hogy a gyerekek 
nyitottabbak az információra, és egy iskolás korú fiatal gyorsan tanul. Ha tudás helyett 
kompetenciákat tanítunk nekik, ha az agy működése helyett egy gép működését magyarázzuk 
el nekik, ha az emberi lét és a gondolatiság – vagyis a filozófia – ismertetése helyett csak a 
mai világ részesévé teszzük őket, ha nem tanítjuk meg őket a szintézis képességére, amit csak 
a csodálatos latin nyelv tanulásán keresztül lehet elsajátítani, akkor olyan embert képzünk, aki 
tud ugyan élni a mai tudásalapú társadalomban, de nem képes saját maga továbbképzésére és 
fejlesztésére.
Az elmúlt évtizedekben végzett alapos kutatások megerősítették, hogy Olaszországban a 
legjobb mérnökök és fizikusok klasszikus alapképzésben részesültek, vagyis nem a 
természettudományokra koncentráló reál-, hanem humángimnáziumba jártak, ahol görögöt, 
latint és filozófiát tanultak.
Végezetül megjegyezném, hogy a Bizottság javaslatát pozitívan értékelem, azzal a kitétellel, 
hogy a mindenki számára hozzáférhetővé teendő kulcskompetencia fogalmát pontosan meg 
kell határozni.
Ezeknek a kompetenciáknak, amelyeket én inkább ismereteknek vagy alapismereteknek 
hívnék, jó képességekkel rendelkező, jó felfogású és elemzően gondolkodó egyént kell 
eredményezniük.
Érdemes lenne meghatározni azokat a tantárgyakat, amelyek a leginkább képesek hozzájárulni 
a gondolkodó, egyszersmind értő és megismerő egyén – az ismeret embere – létrehozásához.
Ezek a tantárgyak elsősorban a filozófia és a latin, mert ezek a leginkább alkalmasak arra, 
hogy a tanulástól nem feltétlenül függő egyéni tehetségen túl mindenki számára elérhetővé 
tegyék a gondolkodás és a logikus gondolkodás, valamint szintézisen alapuló szabatos 
kifejezés képességét (amint azt a Julius Caesarnak tulajdonított mondásban látjuk: Veni, Vidi, 
Vici).
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja  a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés horizontális módosítás

(1) A 2000-ben tartott lisszaboni Európai 
Tanács arra a következtetésre jutott, hogy 
Európának meg kell határoznia azokat az új
alapvető készségeket, amelyek
kulcsfontosságú intézkedésként 
szolgálnának Európa globalizációra adott 
válaszában és a tudásalapú gazdaság 
irányába történő elmozdulásban, valamint 
hangsúlyozta, hogy az emberek képezik 
Európa fő tőkéjét. Azóta ezeket a 
megállapításokat rendszeresen 
megismételték; többek között a 2003 
márciusában és a 2005 márciusában tartott 
Európai Tanács tett így, valamint szerepel a 
2005-ben jóváhagyott, újból elindított 
lisszaboni stratégiában is.

(1) A 2000-ben tartott lisszaboni Európai 
Tanács arra a következtetésre jutott, hogy 
Európának meg kell határoznia az alapvető 
tudás- és ismeretanyagot, amely 
kulcsfontosságú intézkedésként szolgálna 
Európa globalizációra adott válaszában és a 
tudásalapú gazdaság irányába történő 
elmozdulásban, valamint hangsúlyozta, hogy 
az emberek képezik Európa fő tőkéjét. Azóta 
ezeket a megállapításokat rendszeresen 
megismételték; többek között a 2003 
márciusában és a 2005 márciusában tartott 
Európai Tanács tett így, valamint szerepel a 
2005-ben jóváhagyott, újból elindított 
lisszaboni stratégiában is.

(Ez a módosítás az egész szövegben érvényes, ahol az „alapvető készség” kifejezés előfordul.)

Indokolás

Az alapképzés nem készségeket, hanem tudást és ismeretanyagot biztosít. Az ismeretek 
összessége alkotja a tudást, ami a kulcskompetenciák elsajátításának előfeltétele.

Módosítás: 2
(3) preambulumbekezdés (1) francia bekezdés

(3) Az élethosszig tartó tanulásról szóló 
bizottsági közlemény és az azt követő, az 
élethosszig tartó tanulásról szóló, 2002. 
június 27-i tanácsi állásfoglalás prioritásként 
határozta meg „az új alapvető készségeket”, 
és hangsúlyozta, hogy az élethosszig tartó 
tanulásnak fel kell ölelnie az óvodáskortól a 

(3) Az élethosszig tartó tanulásról szóló 
bizottsági közlemény és az azt követő, az 
élethosszig tartó tanulásról szóló, 2002. 
június 27-i tanácsi állásfoglalás prioritásként 
határozta meg „az alapvető tudás- és 
ismeretanyagot”, és hangsúlyozta, hogy az 
élethosszig tartó tanulásnak az egész életen 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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nyugdíjba vonulás utáni évek közötti időt.
A 2005. márciusi brüsszeli Európai Tanács 
következtetéseihez mellékelt Ifjúsági 
paktum kiemelte azt az igényt, amely az 
alapvető készségek közös köre 
kialakításának ösztönzésére irányul.

át tartania kell. A 2005. márciusi brüsszeli 
Európai Tanács következtetéseihez mellékelt 
Ifjúsági paktum kiemelte azt az igényt, 
amely az alapvető készségek közös köre 
kialakításának ösztönzésére irányul.

Indokolás

Az alapképzés nem készségeket, hanem tudást és ismeretanyagot biztosít. Az ismeretek 
összessége alkotja a tudást, ami a kulcskompetenciák elsajátításának előfeltétele.

Módosítás: 3
(1) bekezdés

(1) biztosítsák, hogy az alapoktatás és 
szakképzés valamennyi fiatal számára 
felkínálja azokat az eszközöket, amelyekkel 
kulcskompetenciákat olyan szintre 
fejleszthetik, amely felkészíti őket a 
felnőttlétre, és amely a további tanulás és 
szakmai pályafutás alapját képezi;

(1) biztosítsák, hogy az alapoktatás és 
szakképzés valamennyi fiatal számára 
felkínálja azokat az eszközöket, amelyekkel 
kulcskompetenciákat olyan szintre 
fejleszthetik, amely felkészíti őket a 
felnőttlétre, és amely a további tanulás és 
szakmai pályafutás alapját képezi; beleértve 
a cégalapításhoz szükséges ismereteket.
Ebből a célból ebben az oktatási fázisban 
be kell vezetni a filozófia - és latinoktatást.

Indokolás

A filozófia és a latin a gondolkodás lehetőségeit fejlesztik és hozzájárulnak a gondolatok 
rendezettségéhez, ami jobb egységbe foglalási képességet eredményez.

Módosítás: 4
Melléklet 7. pont Vállalkozói kompetencia (1) bekezdés

A szükséges tudás felöleli az elérhető 
lehetőségeket a személyes, szakmai és/vagy 
üzleti tevékenységek esetében, ideértve a 
„szélesebb palettát” érintő olyan kérdéseket, 
amelyek az emberek életének és munkájának 
hátterét biztosítják, mint például a gazdaság 
működésének átfogóbb megértése és azok a 
lehetőségek és kihívások, amelyek a 
munkaadóval vagy szervezettel szemben 
merülnek fel. Az egyénnek továbbá 
tudatában kell lennie a vállalkozások etikai 
helyzetének, és annak, ahogyan a jó 

A szükséges tudás felöleli az elérhető 
lehetőségeket a személyes, szakmai és/vagy 
üzleti tevékenységek esetében, ideértve a 
„szélesebb palettát” érintő olyan kérdéseket, 
amelyek az emberek életének és munkájának 
hátterét biztosítják, mint például a gazdaság 
működésének átfogóbb megértése és azok a 
lehetőségek és kihívások, amelyek a 
munkaadóval vagy szervezettel szemben 
merülnek fel. Az egyénnek továbbá 
tudatában kell lennie a vállalkozások etikai 
helyzetének, és annak, ahogyan a jó 
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érdekében fel lehet őket használni, például a 
tisztességes kereskedelem vagy a szociális 
vállalkozás révén.

érdekében fel lehet őket használni, például a 
tisztességes kereskedelem vagy a szociális 
vállalkozás révén. A klasszikus tantárgyak 
tanulása a tágabb értelemben vett 
társadalmi problémák megértésének egyik 
fontos alapköve.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a klasszikus tananyag és a vállalkozói ismeretek tanulása közötti szoros 
összefonódást.


