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Előszó
Az Európai Unió oktatáspolitikai kezdeményezései közül az egyik legvitatottabb,
ám sokak szerint az egyik leginkább előremutató és sokrétű alkalmazásokkal,
stratégiai lehetőségekkel rendelkező ajánlás az egész életen át tartó tanulás támogatására kifejlesztett Európai képesítési keretrendszer (EKKR). A viták egy része
abból ered, hogy az EKKR önmagában és közvetlenül nem felhasználható, hanem
a nemzeti képesítések, illetve azok rendszereinek összehasonlítására, összehangolására javasolt eszköz, s így tág teret hagy az egyedi értelmezéseknek, a nemzeti önállóságnak. Kiadványunkban aránylag rövid terjedelemben igyekszünk
bemutatni az EKKR kialakításához vezető folyamatot és azokat az erőfeszítéseket,
amelyeket az európai országok tesznek a nemzeti képesítési keretrendszerek megvalósítása érdekében.
Mindez csak akkor válik érthetővé, ha a szakpolitikusok, tanácsadók, pedagógusok és oktatási szakértők tolvajnyelvét lefordítjuk, a használt fogalmakat
megvilágítjuk. Ezért nem a szokásos utat választottuk, azaz nem a történeti és stratégiai előzményekkel kezdünk – félő ugyanis, hogy a sok ismeretlen fogalom miatt
ezek a gondolatmenetek nem lennének követhetők. Először tehát az alapfogalmakat bontjuk ki, s ebben néhány ponton részletes magyarázatokat is adunk. Erre
azért van szükség, hogy a készülő magyar képesítési keretrendszer logikáját és
szerkezetét a nem oktatási szakértő olvasó is be tudja fogadni. Csak ezután térünk
vissza a nemzetközi porondra, sokrétűen bemutatva a képesítési keretrendszerek
hátterét, céljait, gyakorlatát. Reméljük, hogy ezek a fejezetek a fogalmak ismeretében már nem lesznek nagyon tömények.
A képesítési keretrendszerek (angol elnevezéssel: qualifications frameworks)
témaköre igen szerteágazó. Jelen kiadvány elsősorban az Európai képesítési keretrendszerre mint az egész életen át tartó tanulás és a nemzetközi mobilitás eszközére támaszkodó magyar Országos képesítési keretrendszer (OKKR) kidolgozási
folyamatát írja le. A téma szerves részét képezi az európai felsőoktatási térség
képesítési keretrendszerének (EFT KKR) kibontása, mivel a két keretrendszer viszonya fontos aktuális kérdés, és a nemzeti képesítési keretrendszerek (NKKR)
megvalósítását is jelentősen befolyásolja. Jelen terjedelmi keretek között nincs lehetőség az Európán kívüli országok képesítési keretrendszereinek kialakításából és
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megvalósításából levonható tanulságok részletes elemzésére, de néhány jellemző
példára esetenként kitérünk.
Kiadványunk alapjául a TÁMOP 4.1.3. projekt OKKR alprojektjében 2009
augusztusa és 2010 májusa között készült tanulmányok egy része szolgál. A projekt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai irányítása mellett két vonalon
futott: egyrészt az OKKR elméleti megalapozásának véglegesítését szolgálta, másrészt a felsőoktatásra vonatkozóan részletes elemzéseket is tartalmazott. Itt most
kizárólag az OKKR nemzetközi hátterének bemutatására és az elkészült javaslat
főbb elemeire koncentrálunk, azaz a 37 elkészült tanulmányból nem tudjuk bemutatni az elmélyítő jellegű szakmai anyagokat, sem az egyes oktatási alágazatok
elemző anyagait – pedig az utóbbiak fontos eredményeket tartalmaznak.
A kötetet fontos háttéranyagnak szánjuk elsősorban azok számára, akik
akár döntéshozóként, akár az oktatási alágazatok fejlesztési munkáiban szereplőként a továbbiakban kapcsolatba kerülnek a képesítési keretrendszerrel. Természetesen örülünk minden olvasónak, aki csupán a téma iránti érdeklődésből olvassa
kiadványunkat. Mint említettük, igyekeztünk közérthetően fogalmazni, azonban
a szakmai szövegek feloldása ebben a terjedelemben nem volt lehetséges, ezért elnézést kérünk azoktól az olvasóktól, akik „királyi útban” reménykedtek. Elképzeléseink szerint ezt a kötetet hamarosan követheti egy szellősebb, példákkal megtűzdelt, olvasmányosabb kiadvány.
Addig is azt javasoljuk, hogy a részletek iránt érdeklődő olvasó keresse fel
a http://tamop413.ofi.hu/okkr-orszagos-kepesitesi-keretrendszer/index weboldalt, s
innen indulva elérheti a teljes szakmai háttéranyagot. Ugyancsak itt található a
felsőoktatás elismerési, validációs rendszerének kialakítására irányuló alprojekt
teljes anyaga is. Bár a két alprojekt sok ponton érintkezik, hat egymásra, jelen anyagunkban nem tudunk részleteiben kitérni a nem formális és informális tanulás
fő jellemzőire, a képesítési keretrendszerben való megjelenésüket azonban több
helyen jelezni fogjuk.
Végül pedig ugyanezen a honlapon találhatóak meg teljes terjedelmükben
azok a tanulmányok, amelyeket a továbbiakban szövegszerűen is felhasználtunk.
Ezek:
Derényi András: Az OKKR minőségbiztosítása a megfeleltetési és hitelesítési folyamatban
Derényi András: A „legjobb illeszkedés” elvének alkalmazása a megfeleltetési eljárás során
Derényi András: Az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerének kialakulása és kapcsolata az Európai képesítési keretrendszerrel
Falus Iván – Imre Anna – Kotschy Beáta: Az OKKR szintjei és szintleírásai (Szintézis)
Forgács András: A nemzeti koordinációs pontok (NKP) helye és szerepe az EKKRfolyamatban, elgondolások a magyar NKP lehetséges feladataira, szerepére
és helyére az államigazgatás keretei között
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Gönczi Éva: Az Európai képesítési keretrendszer megvalósításának néhány fontos
kérdése – Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek
fejlesztésére
Gönczi Éva: A nemzeti képesítési keretrendszerek működtetésének és karbantartásának minőségbiztosítása
Horváth Zsuzsanna – Ütőné Visi Judit: A közoktatás mérési rendszere mint az
OKKR bevezethetőségének lehetséges intézményi háttere
Kissné Pap Margit: Az Országos képesítési keretrendszerről született hazai jogi
állásfoglalás – 2069/2008. (VI. 6.) Korm. határozat – és az ezt megalapozó
előterjesztések összegyűjtése, pontos értelmezése az OKKR-rel kapcsolatos
feladatok szempontjából
László Gyula: A [felsőoktatási] KKK-rendszer és az OKKR viszonya
Modláné Görgényi Ildikó – Zachár László: Az Országos képesítési keretrendszer bevezetésének feltételei a szak- és felnőttképzésben
Temesi József: Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása: elvek és az európai
megvalósítás egyes tapasztalatai az OKKR tervezésének szemszögéből
Temesi József: Javaslat az Országos képesítési keretrendszer bevezetésének szervezeti, jogi és finanszírozási kérdéseinek megoldására és a bevezetés menetére
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1. Képesítési keretrendszerek
megjelenése, jellemzői
A képesítési keretrendszerek kidolgozásához az egyik legfontosabb előfeltétel annak a szemléletváltásnak a megtörténte, amely a bemenet helyett a kimenet felől
kezdte el felépíteni a képzést, és az oktatás-képzés helyett a tanulás vizsgálatára,
fejlesztésére, szervezésére tette a hangsúlyt. Ehhez a tanulási eredmények koncepciójának kialakulására volt szükség.
A tanulási eredmények (learning outcomes) története az amerikai behavioristákig, Watsonig és Skinnerig vezethető vissza, akik Pavlov kondicionálási kísérletei nyomán kidolgozták azt a megközelítést, amely az emberi viselkedést a
külső ingerekre adott válaszokkal magyarázza. Munkájuk nyomán eredményes
kutatások kezdődtek az amerikai oktatási, képzési és tanulási módszerek javítása
érdekében. A behaviorizmus a tanulás egyértelmű azonosíthatóságát és mérhetőségét hangsúlyozta, és azt, hogy szükséges a megfigyelhető és mérhető kimenetek,
eredmények kidolgozása.
Az 1950-es években Benjamin Bloom dolgozta ki a tanulási eredményeknek
a tanulás folyamán történő egymásra épülésének taxonómiáját, technikai jellegű
segítséget is nyújtva a programfejlesztők számára az alkalmazáshoz. A következő
két évtizedben aztán újabb taxonómiajavaslatok (Gagné, de Block, Klingberg stb.)
(Szabolcs 1981) és egyre több kézikönyv, útmutató jelenik meg, amely a tanulásnak
az elért eredmények segítségével történő szervezését, az ennek alapján kialakítandó képzési programok fejlesztését mutatja be lépésről lépésre. Ezeknek az útmutatóknak különböző szakmai területekre vagy különböző ágazatokra adaptált készítése mind a mai napig tart, hozzájárulva a tanulási eredmények alkalmazásának
terjedéséhez.
A kutatási eredmények és a technikai útmutatók kézenfekvővé tették az
oktatásügyi hatóságok számára – elsősorban angolszász országokban (Ausztrália,
Új-Zéland, Egyesült Királyság, Dél-Afrika) – a tanulási eredményeknek a teljes képesítési rendszerre történő alkalmazását. Különböző folyamatok hatására a 80-as
évekre ezeknek az országoknak a szakképzés-politikájában megjelent az a nézet,
hogy a tanulási eredmények segítségével kidolgozott képesítési keretrendszer alkalmas lehet a szakképzéseknek a munkaerőpiaccal való jobb kapcsolódásának
11

elősegítésére. Ehhez hátteret adott a munkások, a szakszervezetek azon törekvése
is, hogy a bérezés átláthatóbb legyen, a jobb munkakörök betöltéséhez szükséges
továbbképzések pedig érthetővé, áttekinthetővé váljanak.
Nem véletlen, hogy emiatt kezdetben inkább a szakképzés egyes területein
(ipari, üzleti, katonai képzések) fejlődött ki a képesítési keretrendszerek alkalmazása, majd aztán egyre több szakmai területen jelent meg. Az állami szakképzési
szektor mellett gyorsan megjelentek és egyre szélesebb körben terjedtek a keretrendszerek azokban a szektorokban is, amelyek maguk tartottak fenn képesítéseket, illetve azokhoz vezető képzési rendszereket. Ezek közül nem egy ma már
nemzetközi, sőt globális keretrendszerként működik (kiemelhető ezek közül az
IT-szektor és a közlekedési szektor).
Különösen érdekesek a Dél-Afrikában lejátszódott folyamatok, ahol az 1970es évektől a fekete szakképzetlen munkások magasabb bér iránti igénye által kialakuló képzés utáni vágy, illetve a szakképzett munkások bérkövetelései nyomán – és
az apartheid rendszer bukása után – a szakszervezetek indítottak képzésfejlesztési
kutatásokat, amelyek egy olyan javaslatban végződtek, amely a szakmabeli jártasság fokozatos javulását összekötötte a javadalmazás növekedésével. Ez az alapfokú
oktatás javítását is feltételezte, valamint a képzési eredmények hordozhatóságának
és nemzeti elismerésének megteremtését, nem utolsósorban azzal a céllal is, hogy
a munkások ne legyenek kitéve egyetlen munkaadó kénye-kedvének. A javaslatot
végül 1991-ben a Dél-afrikai Szakszervezetek Kongresszusa (COSATU) fogadta el.
Időközben a formális oktatási rendszer újraszervezésére is indultak kezdeményezések, így a két folyamat együttesen vezetett el egy nem rasszista, nem szexista,
demokratikus keretrendszer létrehozását célzó javaslatig, 1992-ben. Az ezt követő
egyeztetési folyamat nyomán, és a nem sokkal korábban létrehozott új-zélandi illetve skót átfogó keretrendszereket mintának tekintve, 1996-ban jött létre az átfogó
nemzeti képesítési keretrendszer (Allais 2007).
Új-Zéland ugyanis még 1990-ben (és bizonyos tekintetben Ausztrália is –
legalábbis egyes államai 1995 és 2000 között) sztenderdeken alapuló, átfogó és nemcsak a szakképzést, hanem a közoktatást és az akadémiai képesítéseket is magában
foglaló keretrendszert alakított ki és vezetett be, amely aztán elég erőteljes hatást
fejtett ki az egyes ágazatok tanterveire és képzéseire, tanulási eredmény felőli megközelítésre állítva át azokat. A keretrendszer bevezetését valójában itt is megelőzte
egy erőteljes gazdasági reform az 1980-as években, és annak következménye volt
az oktatásra és szakképzésre „átterjedő” képesítési reform (NQAI 2002).
A szakképzési, illetve a fenti országokban az átfogó keretrendszerek sikere
nyomán a hasonló irányú törekvések hamar elérték a közoktatás, illetve a felsőoktatás világát is (Adam 2004). Viszonylag gyorsan fogalmazódott meg a nemzeti szintű, átfogó képesítési keretrendszer létrehozásának a gondolata. Az 1990-es
évektől Európa egyes országaiban (Norvégia, Dánia, Svédország, Írország) megjelentek a képesítési keretrendszerek, majd az Európai képesítési keretrendszer
2008-as Európai Parlament általi elfogadásával a közösség szinte összes többi
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tagállama nekilátott valamilyen típusú keretrendszer kialakításának. Ennek nyomán természetes módon támadt fel az érdeklődés a világ más tájain folyó hasonló
fejlesztések iránt. Ma már ugyanis világszerte több mint 70 országban működik
vagy áll fejlesztés alatt képesítési keretrendszer (Bjornavold 2009), és több számos
országot átfogó (regionális) keretrendszer is létezik, illetve alakul (az európai mellett ilyen a CARICOM a karibi térségben, a SADC a dél-afrikai országokban vagy a
Commonwelth keretrendszer a Csendes-óceáni szigetvilágban). Emellett egyre bővül a nemzetközi ágazati keretrendszerek köre is, ilyenek kialakulását az Európai
Bizottság maga is ösztönzi pályázati támogatások révén.
A teljes képhez tartozik, hogy a keretrendszerek első nemzedéke (amelyet
az 1980-as és az 1990-es években hoztak létre) – többek között a követő országok
újításai, tapasztalatai nyomán – maguk is jelentős változásokon ment keresztül.
Új-Zéland 2002-ben komolyabb reformot hajtott végre a keretrendszer középső
szintjein (a közép- és felső középszintű oktatásban), még inkább integrálttá téve
a szakképzést és az általános képzést (Philips 2009). Nagy-Britanniában „kidobták” több mint tízévnyi működtetés után a keretrendszert, és más alapokon egy
teljesen új, modularizált és szabályozó keretrendszer kiépítésébe fogtak bele. DélAfrikában viszont a keretrendszer nem tudott érdemi hatást kifejteni a képzésekre
és a képesítésekre, és az elemzők ma már súlyos kudarcot emlegetve elemzik az
okokat – többek között éppen a közép-kelet-európai országok figyelmét felhívva
arra, hogy körülményeik sok tekintetben hasonló jellege miatt a dél-afrikai kudarc
megismétlődésének kockázata körükben fennáll (Allais 2007).
Sokféle keretrendszer létezik, aszerint, hogy milyen célok hívták életre a
rendszert: több országban elégedetlenek voltak a képesítések, azok viszonyának,
illetve a munkaerőpiac igényeinek világos artikulálásával, néhány fejlődő országban (Ghana, Dél-Afrika) a meglévő képesítések és a programok minősége és hitele
jelentett komoly gondot, ismét máshol a képesítési rendszer széttöredezett voltán
kívántak változtatni (Anglia) a koherencia növelésével. Olyan rendszerben pl., ahol
magas az iskolarendszerből kiesők aránya, az új keretrendszer lehetőséget adhat
a nem formális és informális úton megszerzett kompetenciák elismerésére, illetve
ennek beemelésére a formális elismerés rendszerébe (Szlovénia). Ennek megfelelően néhány országban minden elérhető szint és minden típusú, az állam által elismert képesítés megtalálható egyetlen átfogó keretrendszerben, mások elkülönítik
az egyes oktatási-képzési alágazatokat (pl. felsőoktatás) és aztán a különálló kereteket kötik össze valamilyen formális úton. Egyes keretrendszerekben több alapelemet és szorosabb szerkezetet alkalmaznak, mint mások. Vannak kreditalapú
rendszerek, ezen belül is többen használják az ECTS-rendszert, de más kreditrendszereket is. Nagy különbségek mutatkoznak a célok, komponensek, jogi szabályozó funkciók, részletezettség stb. tekintetében is. Skóciában, ahol a keretrendszer
nem képezi a nemzeti jogrendszer részét, a keret hosszú egyeztetési folyamat eredményeként nemzeti konszenzuson alapszik. De valamennyi keretrendszer alapot
teremt a minőség, a hozzáférés, a kapcsolódások és a képesítések elismerésének
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javítására egy országon belül és nemzetközileg egyaránt. A gazdasági élet, a munkaadói oldal szereplői valamennyi esetben aktív közreműködői voltak a keretrendszer kialakításának.
Két, egymástól eltérő filozófián alapuló korán megvalósult európai keretrendszer a skót és a francia. A Skót kredit- és képesítési keretrendszert (SCQF) is részben
azért hozták létre, hogy mérsékeljék a képesítési rendszer egyes szegmensei közötti
falakat. A rendszer a kreditátvitel továbbfejlesztését a képesítéseket alkotó egységek szintjén is felvállalta. Az SCQF az egész képzési rendszerben végbement innovációs folyamat eredménye a közoktatásban, szakképzésben és felsőoktatásban.
Minden egyes újítás erősítette a keretrendszert, amely főként a nagyobb koherencia
eszköze a képzési rendszerben. Ugyanakkor, a mélyreható változások megvalósítása elmélyítette és szétterítette a rendszerről való tudást. A kreditátvitel a képesítések
rugalmasságát növelő eszköz, és a partnerek az SCQF-et tekintették alkalmasnak
arra, hogy a megvalósításához szükséges közös elveket alkalmazza. Az SCQF egyik
funkciója, hogy képesítések egységeit ismeri el a kreditrendszer (kreditálás) által.
A jó gyakorlat szabályait központilag alakítják ki, de a valódi kreditátvitel feltétele
az, hogy a tanulmányi programok értékelési egységeit tanulmányi munkaterhelésben állapítják meg. A tanulmányi volumenek megállapításához alaposan megvizsgálják a tanterveket, a program pedagógiai vonatkozásait és az erőforrásokat is. Ezt
a folyamatot a programhoz legközelebb álló képzők végzik el, így az SCQF hatása
mélyen érvényesül az oktatási és képzési folyamatokban. Ugyanakkor a skót keretrendszerhez nem tartozik jogi szabályozás, a keretrendszert és a hozzá tartozó
eszközöket valamennyi érdekelt referenciapontként használja.
A francia képesítési szintek célja, hogy az osztályozási rendszeren keresztül érjenek el gazdasági előnyöket. Az 1960-as években a képesítési szintek osztályozását a francia gazdasági tervek részeként hozták létre, azért hogy ne csak
előre jelezzék a szükséges szakértelmet, hanem képessé tegyék az oktatási-képzési
rendszert arra, hogy a megfelelő szakmákra elég munkaerőt képezzen az egyes
szinteken. Így a rendszer, mint oktatáspolitikai eszköz, elsősorban a szakképzés
növelését és sztenderdizálását tűzte ki célul. Az osztályozási rendszer kialakításához létrehozták a francia képesítési ügynökséget (CTH: Commission Technique
d’Homologation), amely az összes képesítés szintezéséért felel, és a munkaerőpiac
változásainak megfelelően, frissíti az osztályozást. Az 1994-ben bevezetett új rendszer minden képzési program osztályozására törekszik, a legszélesebb értelemben,
beleértve a nem formális és informális tanulási formákat. Így az oktatási és képzési
rendszer egyes elemeinek elkülönültségén is segíteni kíván összekapcsolva a közoktatást, szakképzést és felsőoktatást.
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2. Mire jó a képesítési keretrendszer?
Mivel az előző fejezet tárgyalása nem tudta elkerülni a képesítési keretrendszer fogalmának használatát, miközben bevezetni igyekezett azt egyes jellemzőinek leírása
révén, most már több eszközünk van arra, hogy pontosítsuk a jelentését.
Definícióként tekintsük a projektünkben alkalmazott meghatározást (Géczy
szerk. 2010): „A képesítési keret(rendszer) képesítések meghatározott szempontok szerinti
osztályozására és fejlesztésére szolgáló – általában politikai vagy stratégiai vízióval rendelkező – eszköz, amely – horizontálisan és vertikálisan – meghatározza a különböző képesítések közötti kapcsolatokat. A szempontok (pl. deskriptorok használata) tanulási eredmények
adott szintjeire alkalmazhatók. Az osztályozás alapján lehetnek szektorális, nemzeti és nemzetközi keretrendszerek.”
Elkerülhetetlen a képesítés valamilyen definícióját is megadni. Használjuk az
EKKR által adott definíciót: „Egy értékelési és elismerési folyamat formális eredménye,
amely akkor adható ki, ha egy arra felhatalmazott testület megállapítja, hogy az egyén a
rögzített követelményeknek (sztenderdeknek) megfelelő tanulási eredményeket elérte.”
A nemzeti képesítési keretrendszerek elősegíthetik magának a képesítésnek
a megszerzését is azáltal, hogy tiszta, világos leírást adnak a képzésre jelentkezők, a
társadalom minden tagja számára az adott képesítés tartalmáról. Így világosabbá
teszik a be- és kilépési pontokat, alternatívákat, ezzel is növelve az esélyegyenlőséget,
a hozzáférés lehetőségét. Megmutatják, hogyan lehet továbbhaladni az egyes képesítések között minden irányban, rugalmasabb, egyéni tanulási utak biztosításával. A keretrendszer növelheti az érdeklődést is a megszerezhető képesítések iránt, tájékoztat új lehetőségekről, tisztázza a rendszerben közreműködő szervezetek szerepét,
az elismerés feltételeit, ezzel is ösztönözve az adott országon belüli és nemzetközi mobilitást egyaránt. Segíti a tanulókat új képzési lehetőségek felderítésében – gyakran
járulékos tanácsadási tevékenység formájában tájékozatva a lehetőségekről, amely
egyúttal a képző intézmények számára is fórumot teremt képzéseik megismertetésére. Az adott országon kívül is érthető rendszer pedig hozzájárul a helyi képzési
rendszer és így a gazdaság versenyképességéhez.
Gyakran feltett kérdés, hogy lehet-e a nemzeti képesítési keretrendszereket az oktatási-képzési rendszer átalakításában felhasználni? David Raffe szerint
„Úgy tűnik, hogy a legsikeresebb képesítési keretrendszerek azok, amelyek a legszerényebb célokat tűzték ki a rendszer megváltoztatására” (Raffe 2009). Az „első
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generációs” keretrendszerek példái azt mutatják, hogy a keretrendszerek organikusan fejlődnek. A bizalom megteremtése, a kultúra megváltoztatása időbe telik, a
partnerek megnyeréséhez számos kompromisszumra van szükség. Meg kell honosodniuk az intézményrendszerben. Elég „lazának” kell lenniük, hogy valamennyi
tanulási formát be tudják fogadni, oktatáspolitikai célokhoz kell kapcsolódniuk
az intézményi logikák megváltoztatására. Mindezek azonban csökkentik a változtatásra való alkalmasságukat. Persze így is elősegíthetik a változtatást, ha az
hosszú távon, több lépésben történik, párbeszéden és konszenzusokon alapszik.
A keretrendszerek inkább alkalmasak arra, hogy útmutatást adjanak a változásokra, mintsem hogy kikényszerítsék azokat.
Az Európai Bizottság oktatás-képzésre vonatkozó irányelveiben már 2000től kezdve megjelennek mindazok a fő politikai célok, koncepcionális elemek,
amelyek az EKKR-hez vezettek; az EKKR bizonyos értelemben egyenes következménye a tudásalapú gazdaságra történő áttérés érdekében az oktatás-képzésben megfogalmazódó lisszaboni elveknek. A munkaerő mobilitásának elősegítése,
és ennek érdekében az egyes tagállamokban megszerezhető képesítések könnyebb
összehasonlítása kiemelt célként szerepelnek az oly sokszor hivatkozott európai
dokumentumokban. Ezek közül is kiemelnénk a 2002-ben született koppenhágai
nyilatkozatot (Copenhagen Declaration 2002), amely a foglalkoztathatóság és a
versenyképesség javításának érdekében hangsúlyozza az egész életen át tartó tanulásra és a mobilitásra vonatkozó stratégiák alapvető fontosságát, és fémjelzi a
szakképzés fejlesztésében megfogalmazott európai szintű irányelveket, amelyeket koppenhágai folyamatként is szokás emlegetni. E dokumentumban az illetékes
(szakképzésért felelős) miniszterek kifejezték a szakképzés terén kifejtendő hatékonyabb együttműködés szükségességét, és kitűzték a képesítések összehasonlíthatósága és a nem formális és informális tanulás fokozottabb érvényesítésének előmozdítása érdekében szükséges feladatokat.
Ezzel párhuzamosan a felsőoktatásban a bolognai folyamat reformelképzeléseinek szellemében 2003 szeptemberében, Berlinben a felsőoktatásért felelős miniszterek egy, az aláíró országokon átívelő képesítési keretrendszer kialakításában
állapodtak meg, és a javaslat részletes kidolgozásával egy munkacsoportot bíztak
meg. Mára már közismert, hogy a bolognai folyamat célkitűzéseiben előkelő helyet
foglal el a 46 részt vevő ország felsőoktatási képzési szerkezetének többciklusúvá tétele (gyakran ezt tekintik szinte az egyetlen, önmagáért való célnak), amely
főként az átjárható, összehasonlítható okleveleket nyújtó, egymás képzéseit, okleveleit kölcsönösen elismerő felsőoktatási térség megteremtését szolgálja. Már a
folyamat kezdetén világos volt, hogy az elképzelt szerkezet laza körülírásán túl
intenzív közös gondolkodásra van szükség az új európai képesítések főbb jellemzőinek meghatározására, illetve az ehhez szükséges fogalomrendszer kialakítására, mivel a kontinensen nem volt hagyománya az ilyen típusú képzésnek. Számos kezdeményezés (pl. Joint Quality Initiative) és a témában tartott rendezvény
után a 2003-ban, Berlinben rendezett miniszteri értekezlet felhatalmazása alapján
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a Bologna Koordinációs Testület (Bologna Follow-up Group) égisze alatt megbízott
munkacsoport ajánlást tett egy európai szintű felsőoktatási képesítési keretrendszer kialakítására. A közös munka eredményeként azután a bergeni miniszteri
értekezlet 2005 májusában elfogadta az „Európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerét”. Így nem is igazán véletlen, hogy ugyanezen év augusztusában látott
napvilágot az Európai Bizottság első EKKR tervezete is.
A bolognai folyamat szempontjából, amely a legtöbb országban hasonló jellegű, bár különböző sikerű reformokat indított el, különösen fontos a keretrendszer oktatási-képzési reformokra gyakorolt ösztöntő hatása, az oktatáspolitikai
stratégiákban betöltött szerepe. Az a képzés kimeneteire koncentráló megközelítés, amely a hangsúlyt az eljárásokról az elért eredményekre helyezi, igen alkalmas
a felsőoktatás céljainak kifejezésére, újragondolására, illetve konkrét reform célkitűzések megfogalmazására Elősegítheti a képesítések reformját, hogy azok jobban
megfeleljenek a változó gazdasági-társadalmi igényeknek, kihat a minőségbiztosítási rendszer továbbfejlesztésére. Az új megközelítés felismeri, hogy a képesítések
igen összetettek: ismeretek, speciális illetve általános készségek és kompetenciák
megfelelő ötvözetei. Ezek megfogalmazásában a kialakított rendszer a legtöbb
országban jelentősen támaszkodik a tanulási eredményekkel, kompetenciákkal,
azok mérésével, a képzésben, az oktatáspolitikában betöltött szerepével kapcsolatos nemzetközi kutatásokra, bár kétségtelen tény, hogy a fogalmi keretek, módszertanok tekintetében sokféle, gyakran egymásnak ellentmondó irányzat verseng
egymással.
Az eddigiekből nyilvánvalóan következik a keretrendszer további nagy előnye, a tantervi változások, reformok elősegítése. A tanulási eredményekre koncentráló
szintleírások azt az oktatási szemléletet közvetítik, amelyben a hangsúly a tanulón,
a hallgatón, az ő általa megszerzendő ismereteken, készségeken, kompetenciákon
van. Ennek megfelelően más típusú tantervre, oktatási és értékelési módszerekre
lesz szükség.
A mobilitáson mint politikai prioritáson kívül az EKKR legfontosabb szakmapolitikai célja az egész életen át tartó tanulás elősegítése. Ennek előzményei
szintén túlmutatnak az Európai Unión. A kérdés világméretű jelentőségét jól mutatja az OECD tevékenysége (pl. a DeSeCo projekt már kompetenciakeretről beszél
az egész életen át tartó tanulás érdekében [Definitions… 2005] és ugyanez a projekt
feltérképezte a kompetencia fogalmát – Rychen, Salganik eds. 2010), és az UNESCO
is számos projektet indított a témában. Az Európai Unióban pedig az egész életen
át tartó tanulás európai térségének létrehozására tett 2001-es javaslat nyomán számos közösségi kezdeményezés indult el.
Az így kifejlesztett szakmapolitikai koncepció és ezáltal az EKKR megvalósításában, mint láttuk, az egyik legfontosabb eszköz a képesítések elvárható
teljesítményekben, tanulási eredményekben, kompetenciákban történő meghatározása. Ez egyben elősegíti a felhasználói oldal szerepének növelését a képesítések tartalmának meghatározásában, amely ugyancsak szorosan összefügg azzal
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a világtendenciával, hogy az oktatás-képzés társadalmi-gazdasági szerepének növekedése megköveteli a képesítések pontosabb, a tanulók elért tudását és kompetenciáit tükröző leírását, illetve a kimeneti szemlélet fokozottabb érvényesítését a
szabályozásban és a képzésben egyaránt.
A képesítési keretrendszerek valamennyi nemzeti kezdeményezésben a
fenti tendenciák ernyőjeként szolgálnak. Híven tükrözik az oktatással kapcsolatos
nemzeti célrendszert, és gyakran égető problémákra is választ keresnek. (Mint az
előző fejezetben láttuk, ilyen volt pl. Skóciában a szakképzés helyzete, amely persze számos foglalkoztatáspolitikai összefüggést is mutat, vagy az oktatás-képzéshez történő hozzáférés kiszélesítése Dél-Afrikában.)
A keretrendszereket bevezető országok abból a megfontolásból indultak
ki, hogy a konszenzussal kialakított keretrendszer jó hatással van a képesítések
precízebb meghatározására, megismertetésére és továbbfejlesztésére. Több országban nem titkolt szándék volt a nem formális és informális tanulás elismerésének
elősegítése is, egy átjárhatóbb rendszer bevezetése, vagy a felsőoktatás és az oktatási-képzési rendszer egyéb szintjeinek jobb összehangolása. A képesítési keretek számos belépési pontot biztosíthatnak a nem hagyományos tanulók számára,
így a társadalmi összetartozást is kifejezik, illetve elősegíthetik. Amennyiben a
rendszer megkönnyíti a képesítések többféle módon történő megszerzését, jelentősen hozzájárulhat az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos célkitűzések
megvalósításához. A példákból is látható, hogy a keretrendszerrel kapcsolatos elvárások, célok szorosan kapcsolódnak az adott ország oktatási-képzési (és egyéb)
stratégiájához. Minden ország oktatási rendszere magában foglalja az oktatás és
képzés szerepének valamilyen értelmezését, a mögötte lévő intézményrendszert,
az érdekelt partnereket. Ezeket az elemeket gyakran formálisan írják le, de számos
olyan elem van, amelynek nincs pontos leírása, mégis mindenki számára érthető
abban a társadalomban, amelyben működik. Így a rendszerben maguk a képesítések kulcsszerepet töltenek be, és gyakran nem különülnek el világosan a hozzájuk
vezető képzés folyamatától. A képesítési keretrendszer ezt a különbségtételt segíti
elő azáltal, hogy a hangsúlyt a kimenetekre, az elérhető tudásra, készségekre, kompetenciákra helyezi.
Az európai országok oktatási és képzési rendszerei hagyományaiknak
megfelelően jelenleg is többféle módszert alkalmaznak képesítéseik jellemzésére,
rendszerezésére. A meghatározások nemzetközi rendszerekhez is illeszkednek
(pl. ISCED). Jól érzékelhető azonban az a tendencia, hogy a megváltozott körülmények között (ilyen kihívás pl. a felsőoktatásban a tömeges képzés, a tudás gyors
fejlődése és elévülése, a nemzetköziesedés vagy az európai szintű célkitűzések) a
képesítések leírásának hagyományos módjait felváltják az explicit referenciapontok (tanulási eredmények és kompetenciák, „benchmarkok”, képesítési mutatók).
Az ilyen leírások pontosabbak, jobban szolgálják az átláthatóságot és így az ös�szehasonlíthatóságot. E közös megközelítések nélkül a kölcsönös elismerés sem
tehető teljessé.
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Az angolszász országokban vannak a képesítési keretrendszereknek olyan
jellemzői, amelyek a hagyományos képzési rendszerekben nem találhatók. A legfontosabb ilyen jellemző, hogy a bennük található képesítéseket elkülönültnek tekintik azoktól az intézményektől, amelyek a képesítésekhez vezető programokat
kínálják. A másik ilyen jellemző a modularizált (egységekre bontott) képesítések
rendszere, amely lehetővé teszi az adott képesítésen belül egy adott egység akkreditálását vagy elismerését. Ezen országokban a képesítési keretrendszer nemcsak
magát a keretet jelenti, hanem e jellemzőket is. Nem kevéssé ezek a jellemzők tették
olyannyira alkalmassá e rendszereket, hogy az európai metakeretek modelljeiként
szolgáljanak.
Ugyanakkor világosan kell látnunk, hogy a nemzeti oktatási-képzési rendszer egészét tekintve a képesítési keretrendszer csak egyike a rendszerező eszközöknek. Az egész rendszer minden olyan tevékenységet magában foglal, amely a
tanulás elismeréséhez vezet (a képesítésekkel kapcsolatos oktatáspolitikai fejlesztések kialakítása és operacionalizálása, intézményrendszer, minőségbiztosítás,
értékelés, a képesítések odaítélése stb.). A keretrendszer fontos eszköze lehet a reformtörekvések megvalósításának, de önmagában igen keveset érhet el, ha nem
egy nagyobb stratégiai elképzelés része, és ha nem kíséri az érintettek valódi támogatása és bizalma.
A keretrendszerek tehát folyamatosan változó, alakuló eszközök. Az európai, illetve más nagy régiókban zajló keretrendszer-fejlesztésekről szóló áttekintések, elemzések (Cedefop 2009; Tuck 2007) módot adnak arra, hogy a keretrendszerek e sokféleségét ne csak meglássuk, hanem főbb jellegzetességeiket, a típusokat
és ezek jellemzőit elkülöníthessük.
A képesítési keretrendszerek céljaikat, szerkezetüket és tervezésüket illetően is különböznek egymástól. Lehetnek kiterjedtek, a képesítések minden szintjét
és típusát átfogva, vagy részlegesek, a szakképzési, illetve a felsőoktatási képesítéseket más képesítésektől elkülönülten kezelve. Lehetnek szűkre szabottak vagy
tágan értelmezhetők. Kezelhetnek teljes képesítéseket, de kisebb egységeket, modulokat is, vagy ezeket együtt. Lehetnek paraméterezettek (pl. kredit, időtartam),
de nem szükségszerűen. Különböző a szintjeik száma, a szintleíró jellemzőik felosztása és tartalma is. Abban is különböznek, hogy hogyan valósítják meg őket.
Létrehozásukat kezdeményezheti egy kormányzat vagy egy állami szervezet, a
képzési rendszeren kívüli érintett fél vagy/és a képzési szolgáltatók. Néhány keretrendszer kötelező és jogszabályokon alapul, míg mások figyelembevétele önkéntes.
Egyeseket egyszerre vezetnek be, másokat lépésenként, reformsorozatok mentén.
És abban is különböznek, mennyire számítanak hatásukra egyetlen eszközként,
illetve különböző koherens intézkedések és eszközök egyikeként.
Egyes rendszerek – bár ezekből kevés van – jogszabályokra alapozott szabályozó funkciókat is ellátnak, mások inkább leíró jellegűek, és az érdekelt szereplők
közti megegyezés révén alakultak ki. A keretrendszerek már csak azért is eltérnek,
mert létrehozóik más és más módon igyekeznek viszonyba hozni a képesítések
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rendszerével, amelyek mai, modern struktúrái részletesek, többszintű képesítéseket és sok esetben köztes képesítéseket is tartalmaznak (Berg 2005).
Mindezek a különbségek összefüggenek egymással, és ezek alapján is tipologizálhatók a keretrendszerek. Az egyik ilyen hármas besorolást Raffe (2009)
dolgozta ki, aki már az 1990-es évek eleje óta foglalkozik a keretrendszerek tipologizálásával. Egy kommunikációs keretrendszer a létező képesítési rendszert tekinti
kiindulópontnak, és átláthatóbbá, könnyebben érthetővé, koherensebbé kívánja
tenni azt. Ezáltal bátoríthatja a hozzáférést, és rávilágít a tanulás során elért eredmények programok közötti átviteli és előrehaladási lehetőségeire. Egy reformáló
keretrendszer is a fennálló képesítési rendszert tekinti kiindulópontnak, de javítani
akar rajta, például a minőség fejlesztésével, a konzisztencia javításával, a képesítési
kínálatban lévő hiátusok megszüntetésével vagy az elszámoltathatóság növelésével. Tipikusan szabályozó vagy törvénykező szerepe van. Az átalakító keretrendszer
radikális változtatásokat kíván véghezvinni az oktatási-képzési rendszerben. Egy
tervezett jövőbeni állapot a kiindulópontja, és a rendszerben majdan látni kívánt
képesítéseket definiálja.
Ezeknek a típusoknak a célja, tervezési és megvalósítási folyamata is különbözik. A kommunikációs típus laza tervezettségű, önkéntes, alulról építkező módon jön létre a képző intézmények vezetésével, és fokozatos változásokat eredményez, amelyhez a keretrendszer csak egy eszközül szolgál; valójában más faktorok
(pl. más szakpolitikák, társadalmi vagy gazdasági kényszer) ösztönöznek a változásokra. Az átalakító típusnak feszes a tervezése, szabályozó, inkább felülről lefelé
ható folyamatok révén jön létre, amelyekben a képző intézmények az érintetteknek
csak egyik csoportját alkotják, és a keretrendszer az átalakulás közvetlen hordozója. A reformáló típusra az előző kettő tulajdonságainak kombinációja jellemző:
mint a kommunikációs típus, ez is a létező rendszert tekinti kiindulópontnak, de
szabályozó, szigorú, és számos sajátos változtatási ambíciót hordoz, közvetlenül
ösztönözve azokat.
Ezek a tipológiák arra hívják fel a figyelmet, hogy a keretrendszerek sajátos belső összefüggéseket hordoznak, amelyek egyrészt nem vegyíthetők szabadon, másrészt a céloktól, a helyi körülményektől és a társadalmi, valamint oktatási rendszerbeli hagyományoktól sem lehet eltekinteni, amikor egyik vagy másik
típus kidolgozása mellett kötelezi el magát az oktatáspolitika vagy a fejlesztéssel
megbízott aktor(ok).
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3. Az Európai képesítési keretrendszer
A közös európai munkaerőpiac megteremtésére irányuló törekvés volt az a fő hajtóerő, amely életre hívta az EKKR-t és az ehhez illeszkedő nemzeti rendszerek kialakítását. Az Európai Bizottság tervezetét az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai képesítési keretrendszer kialakításáról első ízben 2005 augusztusában,
egy konzultációs dokumentum formájában bocsátotta útjára (Towards… 2005).
Az Európai képesítési keretrendszer, mint átfogó metakeret, a képesítések
szerepét az európai munkaerő mobilitásának szempontjából, illetve az egész életen át tartó tanulás, vagyis az oktatás és képzés legszélesebb értelmezésében fogalmazza meg. Ilyen értelemben egyesíteni kívánja a szakképzésben és a felsőoktatásban eddig megtett európai lépéseket az oktatási és képzési rendszereknek a
lisszaboni célok szerinti megújításában.
Mint már arról az előző fejezetben szó volt, az Európai Bizottság által közzétett ajánlás két fő célkitűzést fogalmazott meg. A tervezet segíteni kívánja az egész
életen át tartó tanulás megvalósulását és az Európában megszerezhető képesítések összehasonlíthatóságát. Az EKKR olyan átfogó keretrendszer, amely világossá teszi
az európai nemzeti képesítési keretek és rendszerek, valamint az azokban foglalt képesítések viszonyát, és így a nemzeti keretek, rendszerek közötti illeszkedési mechanizmusként,
metakeretként szolgál (lásd Géczy szerk. 2010).
Az új keretrendszer és a kreditátviteli kezdeményezések megkönnyítik
mindenféle (formális, nem formális, informális) tanulás kölcsönös elismerését azáltal, hogy közös referenciaszinteket állítanak fel. Ezek a referenciaszintek is tanulási
eredményekre épülnek, amelyeket ismeretek, készségek és kompetenciák fejeznek
ki (nem pedig intézményi struktúrák és input faktorok). Így ez a keret referenciapontként szolgál a nemzeti szintű keretek számára, ezzel is elősegítve a képzési
rendszerek átjárhatóságát. A bizottsági anyag hangsúlyozza, hogy a nemzeti keretek
elkészítése önkéntes, ugyanakkor számos ponton rámutat, hogy csak ez lenne a megfelelő eszköz az EU-szintű keretrendszer és a nemzeti oktatási rendszerek megfelelő kapcsolódására.
A képesítések európai keretrendszerében megjelenő referenciaszintek és kimeneti jellemzők elég általánosak ahhoz, hogy az egyes tagállamok és szektorok
igen sokféle képesítését felöleljék. Ugyanakkor a keret az egyes szinteket egyre
komplexebb kompetenciák szerint különbözteti meg. Alkalmas az egyes képesíté21

sek közötti kapcsolódások, szinergiák, átfedések felismerésére. Így a keretrendszer
valamennyi érdekelt (a kormányzat, a képzőintézmények, a tanulók – és általában
az állampolgárok –, valamint a munkaerőpiac) igényeit egyaránt szolgálja, és nem
titkolt célja valamennyi szereplő kommunikációjának, a képzési rendszerek átláthatóságának megteremtése. Az átláthatóság lehetővé teszi az egyes képesítések
jobb megítélését minden olyan esetben, amikor dönteni kell azok elismeréséről.
Ugyanakkor az EKKR által adott képesítési definícióban már láttuk, hogy
mivel a tanulási eredményt nem általánosságban használja, hanem csak azokat a
tanulási eredményeket veszi tekintetbe, amelyeket a hozzáértők az adott követelményekkel szembesítve elértnek nyilvánítanak és jóváhagynak, ezért szó sincs a
tanulási eredmény (és elfogadás) parttalan használatáról – informális vagy nem
formális tanulási kontextusban sem.

Közös referenciaszintek
A tervezet tekintetbe veszi az eddig megalkotott keretrendszerek főbb előnyeit és
hátrányait, és nyolc szintet javasol. A keretrendszer szintjeit a tervezetet előkészítő
munkacsoport tanulási eredmények szerint határozta meg, figyelembe véve a felsőoktatásban elterjedt dublini jellemzőket (erről a későbbiekben még lesz szó), de
beemelt a szakképzés szempontjából különösen fontos új jellemzőket is. A nyolc
szint megfelelő jellemzői hármas felosztásban fedik le a szükséges kompetenciákat: ismeretek, készségek, valamint kompetencia (felelősségvállalás és autonómia.)
A szint definíciója nem egy intézményhez (pl. egy adott főiskola) vagy egy
programszolgáltatói kategóriához (pl. szakképző intézmények) kötődik, hanem a
tanulási eredményekkel leírt jellemzőkhöz, ezáltal függetlenedve azoktól és semleges referenciapontként szolgálva éppen a programok és a képzőhelyek számára.
Magyarán a keretrendszerben ugyanazon a szinten lehet egy szakképzési és egy
felsőoktatási képesítés – miközben ez nem homogenizálja a szektorokat, viszont
lehetővé teszi az átjárások világosabb átlátását és megkönnyítését.
A 2005-ös tervezet a nemzeti konzultációk és az előkészítő folyamat során
jelentős változáson ment keresztül. Már a 2006. októberi uniós ajánlás is jelentősen
eltér a megelőző változatoktól. Az EKKR 8 szintje megmaradt, ugyanakkor:
▪▪ Az Európai képesítési keretrendszer korábban nem foglalkozott kiemelten a
bolognai folyamat integrálásával. Az új javaslat figyelembe veszi a felsőoktatási keretrendszer kialakítása során kiérlelődött szinteket, és az EKKR 6–8.
szintjeit olyan módon írja le, hogy azok magukban foglalják a felsőoktatásban elfogadott leírásmód legfőbb elemeit.
▪▪ A 6–8. szintek leírása ugyanakkor nem egyezik meg teljes egészében a felsőoktatási szintleírásokkal, hiszen a nem felsőoktatási útvonalon megszerzett
magas szintű szakmai képesítések befogadására is képesnek kell lennie.
▪▪ Az új leírás jobban tükrözi az egész életen át tartó tanulás követelményeit is,
magába építve az ezen a területen kialakított megegyezéseket.
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Végül a 2008 áprilisában megjelent végleges ajánlás (Recommendation…
2008) lényegesen egyszerűbb lett és az érdekelt európai partnerek közötti konszenzus eredménye. A szintezett leírás a következő oldalakon található táblázattal adott.
A táblázat értelmezését a magyar képesítési keretrendszer kidolgozása során végzett elemző munka részleteinek a következő fejezetben olvasható leírása
könnyíti meg.

Közös alapelvek
Ezek egyike a már az eddigiekben is említett önkéntesség, de ugyanakkor a siker
azon múlik, hogy a tagállamok mennyiben kötelezik el magukat a keretrendszer
mellett. Minden nemzeti hatóságnak el kell döntenie, hogyan kíván csatlakozni az
új kerethez. Az optimális megoldás egyetlen nemzeti keretrendszer lenne, de mivel
a sokszínű Európában sokféle rendszer létezik, minimummegoldásnak azt látja az
Európai Bizottság, ha minden tagállam transzparens módon leírja azt a folyamatot, ahogyan az európai szintű kerethez csatlakozni kíván. A másik alapelv, hogy
az új keretrendszert komoly minőségbiztosítási alapelvekkel és folyamatokkal kell
alátámasztani. Ezekről mind a bergeni, mind a maastrichti nyilatkozat részletesen
ír. További fontos szempontok az egyes szektorok által kifejlesztett keretek kapcsolódása az európaihoz, illetve a nem formális tanulás elismerésének megjelenítése.

További eszközök az állampolgárok eligazodásának megkönnyítésére
A legfontosabb eszköz a tervezett Európai kreditfelhalmozási és -átviteli rendszer az
egész életen át tartó tanulásért. Ennek azonban még csak a körvonalai látszanak. Ennek fő oka, hogy komoly kihívást jelent a felsőoktatásban már jól bejáratot ECTSrendszer és a körvonalazódó szakképzési kreditrendszer (ECVET) összehangolása.

Mit jelent az EKKR-ben a kölcsönös bizalom?
Az EKKR-t az európai képesítések önkéntes összehasonlításának és „lefordításának” támogatására fejlesztették ki. Tehát az EKKR nem törekszik a képesítések
harmonizációjára, a rendszerek közötti kommunikációt és a transzparenciát igyekszik elősegíteni egy olyan világban, amelyben egyre többféle és egyre összetettebb
képesítés jelenik meg. Tehát az EKKR sikere a kölcsönös bizalmon múlik. Minden
országban a képesítésekért felelős hatóságok döntik el, hogyan kapcsolják képesítéseiket az EKKR-hez. Azonban az, hogy a nemzeti döntéseket megbízhatónak találják-e egy másik ország érdekelt testületei, sok körülményen múlik: A következő
tényezők döntőek a kölcsönös bizalom kialakulása szempontjából:
▪▪ A tanulási eredmények alkalmazása
▪▪ Világos, átlátható információ és megfelelő bizonyítási eljárás
▪▪ Megbízható minőségbiztosítási eljárások
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Egy meghatározott
területre vonatkozó alapszintű
tudás felidézése és
megértése, az érintett tudás tartománya a tényekre és
a főbb fogalmakra
korlátozódik.

Egy adott területre
vonatkozó tudás
alkalmazása beleértve egyes folyamatokat, technikákat, anyagokat,
módszereket,
berendezéseket,
terminológiát és
bizonyos elméleti
fogalmakat.

2.

3.

Az adott területre
jellemző készségek
alkalmazása és a
személyes értelmezés
képessége módszerek,
eszközök és anyagok
kiválasztásában és
összeállításában.
A feladatokra vonatkozó különböző megközelítések értékelése.
Felelősségvállalás a feladatok elvégzésében, valamint
bizonyos függetlenség a
munkában vagy tanulásban,
általában állandó körülmények között, ahol csak egyes
tényezők változnak.

Felelősségvállalás a saját
tanulásért.

Részletes írott vagy
szóbeli kommunikáció kezdeményezése
(és reakció).
Felelősségvállalás
az önismeretért és a
magatartásért.

Problémamegoldás jól
ismert információforrások alkalmazásával,
bizonyos szociális kérdésekre is tekintettel.

Problémamegoldás
a rendelkezésre álló
információk alapján.

Reagálás egyszerű,
de részletes írott vagy
szóbeli kommunikációra.
A szerep hozzáigazítása különböző társas
környezetekhez.

Irányítás elvárása a tanuláshoz.

Korlátozott felelősségvállalás
a munka végrehajtásának javítására vagy tanulás egyszerű és állandó összefüggésekben és megszokott, homogén
csoportokban.

A készségek és kulcskompetenciák* alkalmazása olyan feladatok elvégzésére, ahol a
tevékenységet, a rutint
és stratégiákat meghatározó szabályok
irányítják.
Alapszintű módszerek,
eszközök és anyagok
kiválasztása és alkalmazása.

A problémamegoldó
eljárások ismerete a
rendelkezésre álló
információk alapján.

Irányítás
elfogadása a
tanulásban.

Reagálás egyszerű
írott vagy szóbeli
kommunikációra.
A szociális szerep
tanúsítása.

iv. Szakmai kompetencia

iii. Kommunikáció és
szociális kompetencia

ii. Tanulási
kompetencia

Munka és tanulmányi feladatok végrehajtása közvetlen
felügyelet alatt és személyes
hatékonyság tanúsítása
egyszerű és állandó helyzetekben.

i. Autonómia és felelősség

Személyes és szakmai kompetencia

Az alapszintű készségek alkalmazása
egyszerű feladatok
elvégzésére.

Készségek, képességek

* http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/basic2004.pdf

Az alapszintű
általános tudás
felidézése.

1.

Tudás

Az Európai képesítési keretrendszer tanulási eredmények alapján meghatározott nyolc referenciaszintje

Szint
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Az adott területre
jellemző gyakorlati
és elméleti tudás
széles körének
alkalmazása.

Az adott speciális
területen belül
gyakran széles
körű elméleti és
gyakorlati tudás
alkalmazása és a
tudása korlátainak
ismerete.

5.

Tudás

4.

Szint

Részletes írott vagy
szóbeli kommunikáció kialakítása (és
reakció) szokatlan
helyzetekben.
Az önismeret alkalmazása a magatartás
megváltoztatására.

Egyéni tanulásszervezés
képessége.

A saját tanulás
értékelése és
olyan tanulási igények
felismerése,
amelyek a további tanulás
vállalásához
szükségesek.

Irányítás melletti szerepvállalás többnyire kiszámítható
munka- vagy tanulási helyzetekben, amelyek sok változást
előidéző tényezőt foglalnak
magukban, és bizonyos tényezők szorosan kapcsolódnak
egymáshoz.
Javaslattétel az eredmények
javítására.
Mások rutinmunkájának felügyelete és bizonyos felelősségvállalás mások képzéséért.
Olyan projektek önálló
kezelése, amelyek problémamegoldást igényelnek, és
ahol számos tényezőt kell
figyelembe venni, amelyek
jó része kölcsönhatásban áll
egymással és előre nem látható változásokhoz vezet.
Kreativitás a projektek fejlesztésében.
Emberek irányítása, valamint
a saját és mások teljesítményének felülvizsgálata.
Mások képzése és csapatteljesítmény kialakítása.

Stratégiai megközelítések kialakítása a
munka vagy a tanulás
során felmerülő feladatokra szaktudás alkalmazásával és szakértői
információforrások
igénybevételével.
Az eredmények értékelése az alkalmazott
stratégiai megközelítés
szempontjából.

Stratégiai és kreatív
válaszok kialakítása
a megoldások keresésénél jól definiált
konkrét és absztrakt
problémákra.
A problémák megoldása során képes az
elméleti és gyakorlati
tudás átalakítására.

Ötletek jól strukturált és következetes továbbítása a
munkatársaknak, a
feletteseknek és az
ügyfeleknek minőségi és mennyiségi
információk alkalmazásával.
Átfogó, belülről
fakadó személyes
világlátás kifejezése,
amely tükrözi a kötelezettségvállalást a
többiek felé.

iii. Kommunikáció és
szociális kompetencia

ii. Tanulási
kompetencia

Személyes és szakmai kompetencia
i. Autonómia és felelősség

Készségek, képességek

Válaszok kialakítása
az absztrakt és konkrét
problémákra.
Gyakorlati együttműködési képesség egy
területen belül tevékenység során.
Véleményalkotás a
vonatkozó társadalmi
és etikai kérdések
ismeretében.

Problémamegoldás a
szakértői forrásokból
származó információk
integrálásával, a vonatkozó társadalmi és
etikai kérdések figyelembevételével.

iv. Szakmai kompetencia
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Egy terület részletes elméleti és
gyakorlati tudásának alkalmazása.
A tudás egy része
az adott terület leglényegesebb részét
érinti, és az elméletek és elvek kritikus értelmezését
foglalja magában.

Magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudás alkalmazása, amelynek
egy része az adott
terület leglényegesebb részét érinti.
Az adott területtel
kapcsolatos tudás
és a különböző
területek egymásra
hatásának kritikus
szemlélete.

7.

Tudás

6.

Szint

Vezetési és innovációs készségek olyan, munkával és tanulással kapcsolatos, szokatlan,
összetett és előre nem látható
helyzetekben, amelyek megkövetelik, hogy az összetett
problémákat számos egymással kölcsönhatásban álló
tényező segítségével oldják
meg.
Csoportok stratégiai teljesítményének felülvizsgálata.

Autonómia
a tanulás
irányának
meghatározásában, és
a tanulási
folyamatok
magas szintű
megértése.

Projekteredmények,
módszerek és megerősítő okfejtések
ismertetése a hozzáértő és a laikus közönséggel a megfelelő
technikák alkalmazásával.
Társadalmi normák
és kapcsolatok megfigyelése és kezelése,
valamint megváltoztatásukra irányuló
intézkedések.

Ötletek, problémák
és megoldások ismertetése a hozzáértő és
a laikus közönséggel
olyan technikák
alkalmazásával,
amelyek minőségi
és mennyiségi információkat foglalnak
magukban.
Átfogó, belülről fakadó személyes világlátás kifejezése, amely
szolidaritást mutat
mások felé.

A saját tanulás
következetes
értékelése
és a tanulási
igények felismerése.

Adminisztratív tervezés,
forrás- és csapatkezelési felelősségek képessége olyan,
munkával és tanulással
kapcsolatos helyzetekben,
amelyek előre nem láthatók
és megkövetelik, hogy az
összetett problémákat számos
egymással kölcsönhatásban
álló tényező segítségével
oldják meg.
Kreativitás a projekttervezésben, és kezdeményezés
az irányítási folyamatokban,
amelyek magukban foglalják
mások képzését a csapatteljesítmény fejlesztésére.

A módszerek és eszközök magas szintű alkalmazásának képessége egy összetett és
specializált területen,
valamint innovációs
képesség az alkalmazott módszerek tekintetében.
A problémák megoldására vonatkozó érvek
kialakítása és fenntartása.

A problémák kutatáson alapuló értékelése
az új vagy interdiszciplináris területekről
származó tudás alkalmazásával és véleményalkotás hiányos
vagy korlátozott információ alapján.
Új készségek fejlesztése válaszul felmerülő
újabb tudásra és technikákra válaszul.

iii. Kommunikáció és
szociális kompetencia

ii. Tanulási
kompetencia

i. Autonómia és felelősség

Személyes és szakmai kompetencia

Készségek, képességek

Problémamegoldás
néha hiányos, összetett
tudásforrások bevonásával, új és szokatlan
összefüggésekben.
Gyakorlati együttműködés képessége
komplex környezetben
jelentkező változás
kezelésében.
A munka vagy a tanulás során felmerülő
társadalmi, tudományos és etikai kérdések
kezelése.

A vonatkozó adatok
összegyűjtése és értelmezése a problémamegoldáshoz.
A gyakorlati együttműködés képessége
egy összetett környezetben.
Véleményalkotás a
munka vagy tanulás
során felmerülő társadalmi és etikai kérdések alapján.

iv. Szakmai kompetencia
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8.

Szint

A szaktudás alkalmazása olyan új és
összetett fogalmak
kritikus elemzésére, értékelésére és
szintetizálására,
amelyek egy adott
terület külső határát érintik.
A meglévő tudás
és/vagy szakmai
gyakorlat kiterjesztése vagy
újradefiniálása
egy területen belül
vagy a területek
közötti egymásra
hatás során.

Tudás
i. Autonómia és felelősség
Lényeges vezetési és innovációs készségek, valamint az
autonómia olyan, munkával
és tanulással kapcsolatos
szokatlan helyzetekben, amelyek megkövetelik, hogy az
összetett problémákat számos
egymással kölcsönhatásban
álló tényező segítségével
oldják meg.

Olyan projektek kutatása, kigondolása,
tervezése, megvalósítása és átdolgozása,
amelyek új tudáshoz és
új eljárási megoldásokhoz vezetnek.

Személyes és szakmai kompetencia

Készségek, képességek

iv. Szakmai kompetencia
Új és összetett gondolatok kritikai elemzése,
értékelése és szintézise, valamint stratégiai
döntéshozatal e folyamatok alapján.
A gyakorlati együttműködési képesség
komplex körülmények
közötti stratégiai döntések meghozatalában.
A szociális és etikai
fejlődés tettekkel való
támogatása.

iii. Kommunikáció és
szociális kompetencia
Szakértő munkatársakkal folytatott kritikai párbeszéd keretében kommunikáció a
szaktekintélyekkel.
Szociális normák és
kapcsolatok megfigyelése és kezelése,
valamint megváltoztatásukra irányuló
intézkedések.

ii. Tanulási
kompetencia
Új fogalmak
vagy folyamatok kialakítására vonatkozó kitartó
elkötelezettség
képessége
és a tanulási
folyamatok
magas szintű
megértése.

Az EKKR és a minőségbiztosítás
Az Európai Bizottság konzultációs dokumentuma már 2005-ben külön foglalkozott a minőségbiztosítással (Towards… 2005). A dokumentum hatodik fejezete
hangsúlyozza: a minőségbiztosítás az EKKR egyik legfontosabb dimenziója, és a
javasolt együttműködések egyik alapfeltétele a közös alapelvek iránti elkötelezettség. A minőségbiztosítási rendszereket nemzeti szinten kell megteremteni, céljuk
az oktatás és képzés javításának és átláthatóságának biztosítása és ezzel a kölcsönös bizalom, az elismerés és a mobilitás elősegítése. A minőségbiztosítás elsősorban a képzést nyújtókra és a tanulási eredményekre irányul, és önmagában véve
nem nyújt garanciát a minőségre. Ez az oktatást és képzést szolgáltatók felelőssége. Ugyanakkor a minőségbiztosítás nagy segítséget jelenthet a képzők számára.
A tagállamok, intézmények és érdekelt partnerek továbbra is teljes mértékben felelősek a minőségbiztosítási politikák, rendszerek és eljárások meghatározásáért.
Ezek szektoronként és szintenként igen változatosak a társadalmi viszonyoktól, az
intézményi környezettől függően. Tekintettel a minőségbiztosítási szemlélet változatosságára és összetettségére az egyes tagállamokban, szükség van az átláthatóságra és a következetes politikákra és gyakorlatra. Ezt szolgálják a közös európai
elvek, amelyek a szilárd minőségbiztosítási megközelítések egységes értelmezését
tükrözik. Ezek az elvek segíthetik a döntéshozókat és gyakorlati szakembereket,
hogy jobban megértsék a jelenlegi minőségbiztosítási modellek működését és azt,
hogy hol van szükség javításra és a közös referenciákon alapuló döntésre. A szakképzési Közös Minőségbiztosítási Referenciakeretre és a felsőoktatásban elfogadott Minőségbiztosítási Sztenderdekre és Útmutatókra építve az EKKR részeként
meg kell állapodni néhány közös európai szintű minőségbiztosítási elvben.
Az EKKR-ben a minőségbiztosítás fontosságát egyértelműen hangsúlyozza az EP ajánlása, amely kimondja, hogy „a minőségbiztosítási politikáknak és
eljárásoknak az Európai képesítési keretrendszer valamennyi szintjét alá kell támasztaniuk” (Recommendation… 2008). Ezek az általános alapelvek tükrözik az
elmúlt évek során a felsőoktatásban és a szakképzésben kialakított szoros európai
együttműködéseket. Fontos megjegyezni, hogy a fenti alapelvek elsősorban az oktatás kínálati oldalára koncentrálnak (programokra, intézményekre), és még nem
tudjuk, hogy a jelenlegi együttműködések hogyan fogják majd kezelni a tanulási
eredmények koncepcióját és az oklevélkiadást.
A nemzeti képesítési keretrendszerek bevezetéséhez fontos a megfelelő
sztenderdek pontos meghatározása, és ez gyakran vezet a nemzeti minőségbiztosítási rendszer újragondolásához. Az NKKR-hez kapcsolódóan a minőségbiztosítás többnyire a következő elemeket tartalmazza:
▪▪ a képesítések és/vagy sztenderdek érvényesítése – annak biztosítása, hogy a
képesítés megfelel bizonyos egyeztetett kritériumoknak;
▪▪ az oktatás és képzés intézményeinek akkreditációja – annak garantálása, hogy a képzést nyújtók elfogadható minőségben képesek az NKKR28

▪▪

képesítéshez vezető program nyújtására, mert megvannak az ehhez szükséges erőforrások és folyamatok;
a képesítéshez vezető értékelés minőségbiztosítása – ez lehet közvetlen, pl.
nemzeti vizsgarendszerek és közvetett, pl. a képzők munkájának monitorozása.

Valamennyi NKKR tartalmaz eljárásokat az elsőre, megjelöli, hogy a képesítéseknek milyen kritériumoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy a keretrendszerbe kerüljenek. Ugyancsak valamennyi keretrendszer előírja, hogy a képzőket valamilyen módon elismerjék, bár a formális eljárások között nagy különbségek vannak
Egyes keretrendszerekben (főként ott, ahol maguk az intézmények és nem a nemzeti hatóságok végzik az értékelést) a harmadik elem intézményi audit folyamattal
párosulhat.

Az EKKR és a hitelesítés (oklevélkiadás)
Az EKKR által megkívánt kölcsönös bizalom megteremtése és a most kialakuló
nemzeti képesítési keretrendszerek sikere érdekében is a minőségbiztosítási alapelveknek nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a képesítések odaítélésének (kiadásának) folyamtára és az ehhez tartozó minőségbiztosítási eljárásokra. Ezt támasztja
alá a tanulási eredményekre koncentráló szemlélet is és annak a „képesítés” fogalomnak a meghatározása, amely az EKKR szerint „egy értékelési és hitelesítési
folyamat formális eredménye. Akkor adják ki, amikor az illetékes testület megállapítja, hogy az egyén adott követelményeknek megfelelő tanulási eredményt ért el”.
Ez a koncepció számos kérdést vet föl: ilyenek pl. a képesítés formális kiadásához
vezető értékelési folyamatok és validációs (beszámítási) eljárások minőségbiztosítása vagy a képesítési sztenderdek meghatározásához és megújításához kapcsolódó minőségbiztosítás, a hitelesítési folyamatok megbízhatósága. A kérdés az, hogy
a jelenleg alkalmazott minőségbiztosítási eljárások mennyiben veszik figyelembe e
szempontokat. Végül legalább ilyen fontos az illeszkedési folyamatok minőségbiztosítása nemzeti és európai szinten, a nemzeti keretrendszereknek (képzési rendszereknek) az EKKR-hez történő illeszkedése.
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4. Leíró jellemzők és szintek:
a keretrendszer értelmezése a
magyar fejlesztők nézőpontjából
Mind az EKKR, mind a nemzeti keretrendszerek alkalmazásának kulcsa a keretrendszer módszertanának megértése. Nehezíti a helyzetet, hogy az alapfogalmak
értelmezésében nemcsak a nemzeti sajátosságokat tükröző kismértékű eltérések
lehetnek, hanem a bevezető fejezetben röviden tárgyalt neveléstudományi-pszichológiai fogalomkörök eltérő felfogása is módosíthatja a keretrendszer konkrét
megjelenési módját.
Kiadványunk célja szempontjából azt láttuk célszerűnek, hogy a fogalmi apparátus mindenképpen szükséges részletesebb magyarázatát nem az EKKR táblázatából vezetjük le, hanem a készülő magyar Országos képesítési keretrendszer
nézőpontjából tárgyaljuk. Ezzel egyrészt nem távolodunk el az EKKR-től – hiszen
a szintek és leírások rendszere azonos elveken nyugszik –, másrészt viszont a számunkra lényegesebb magyar rendszer irányából tekintjük át a módszertant.

A kompetencia fogalma
A keretrendszerekben a kompetencia átfogó fogalom, amely a szintleírások (des
kriptorok) mindegyikét magában foglalja. Amennyiben elfogadjuk a kompetenciának azt az értelmezését, mely szerint az a pszichikus képződményeknek (tudás,
attitűdök, képességek) egy olyan rendszere, amely lehetővé teszi valaki számára,
hogy egy adott területen eredményesen tevékenykedjen, akkor logikusnak látszik,
hogy a szintleírások (deskriptorok) mindegyike a kompetencia részét képezze.
A deskriptorok azonban bizonyos eltéréseket mutatnak. Addig, amíg a tudás, attitűdök, képességek a kompetencia összetevői, részei, addig az autonómia és
a felelősségvállalás sokkal inkább a kompetencia jellemzőinek tekinthetők. Mielőtt
ezt a kérdést részleteiben megvilágítanánk, néhány szót érdemes szólni a kompetencia összetevőiről.
Miért nem célszerű az ismeret szót használni deskriptorként? A magyar
nyelvben az ismeret azt a legalacsonyabb gondolkodási tevékenységet jelenti, ami31

kor a tanuló képes tényeket, információkat, törvényeket stb. felismerni, ezekre emlékezni, felidézni őket. A tudásnak egy következő szintje a megértés, amikor már
képes arra, hogy az ismereteket átfogalmazza, saját szavaival kifejtse, értelmezze.
Ez már több annál, mint amit ismeretnek nevezünk (Kotschy 2006).
Miért problematikus ugyanakkor a tudás szót használni deskriptorként?
A tudás szó viszont túlságosan tág, sok esetben az ismeretet és képességet is magában foglalja. A szakirodalomban például deklaratív és procedurális tudásról
szoktak beszélni, ahol a procedurális tudás már a hogyannak a tudása, azaz maga
a képesség.
Jelenleg ez a fogalmi zavar indokolhatná, hogy ezt a két szót (ismeret és tudás) összekapcsolva írjuk le, jelezve, hogy a tudásnak egy leszűkített értelmezéséről, a deklaratív tudásról van szó. Az egyszerűbb szóhasználat érdekében azonban
a tudás szót használjuk ennek az összetett fogalomnak a jelölésére.
A kompetencia két legfontosabb összetevője az előzőekben tárgyalt tudás,
illetve a valós környezetben valós feladatok megoldására is alkalmassá tévő készség/képesség. Ezek a tényleges cselekvések összetevői. A cselekvések lehetnek gondolkodásban megvalósuló (kognitív) cselekvések (jelenségek közötti kapcsolatok
feltárása, jelenségek elemzése, szintetizálása, értékelése, következtetések megfogalmazása stb.), és lehetnek külsőleg megfigyelhető, tapasztalható pszichomotoros
cselekvések (írás, kerékpározás, gépkocsivezetés). Az esetek jelentős részében a
cselekvéseknek mindkét változata jelen van, együtt jelenik meg.
Abban az esetben, ha a tevékenység nem igényli a tudat közvetlen beiktatását, hanem szinte automatikusan végezzük a tevékenységet, készségről, ha viszont bonyolult feladat megoldásakor sokféle ismeret és készség összekapcsolása
révén megvalósuló feladatmegoldásról van szó, akkor képességről beszélhetünk.
Például a gépkocsivezetés során a gázpedál alkalmazása, a sebességváltás automatikusan, készségszinten valósul meg, az idegen városban, bonyolult forgalmi
helyzetben történő eligazodás viszont a tudat beiktatását igénylő képesség.
Az angolban a tevékenység mindkét fajtájára a skill szót használják.
A competence fogalom megjelenése egy kissé tehermentesítette ezt a szót. Míg például a hetvenes években a teaching skills kifejezés gyakorta használatos volt, addig
ma sokkal inkább a teaching competences fordul elő, érzékeltetve, hogy itt sokkal
összetettebb dologról van szó.
Az OKKR deskriptoraként az összetett fogalom jelölésére a képesség szót
használjuk.
Amíg minden egyes keretrendszerben – az EKKR-ben is – helyet kapott a tudás és a képesség a szintleírásokban, addig a nézetek és az attitűdök nem minden
rendszerben fordulnak elő. Mi indokolja ennek a fogalompárnak a használatát?
Mind a megismerésben, mind a szakmai tevékenységben, mind a köznapi
életben a kognitív és pszichomotoros komponensek mellett az érzelmi, emocionális komponenseknek is helyük van. Gyakorta mondjuk azt, hogy lelkiismeretes
orvos, odaadó pedagógus, becsületes szakember, elkötelezett óvónő stb. A szak32

embernek ezeket a jellemzőit nem határozza meg sem a tudása, sem a képességei.
Természetesen összefüggésben vannak velük, de azoknál többről van szó.
Egy, a szakma minden fortélyát ismerő festő pontosan ismeri az összes festéket, azoknak a tulajdonságait, tökéletesen tudja használni a festőszerszámokat
stb. Elképzelhető, hogy a tulajdonos távollétében egy-két műveletet kihagy, összefröcsköli a parkettet és az üvegablakokat, de lehet, hogy mindezt elkerüli. Ezek a
szakmájával, a munkájával összefüggő felfogásbeli kérdések, a szakmai attitűdök,
nézetek következményei.
A pedagógusok túlnyomó többsége pontosan tudja, hogy folytonos szakmai fejlődése fontos dolog. Tisztában van azzal is, hogy milyen forrásokból szerezhetne új ismereteket. Képességei is megvannak az önképzéshez. Amennyiben
hiányoznak attitűdjei, szakmai elköteleződése – mégsem fog gondot fordítani önképzésére. A hátrányos helyzetű gyerekek, a roma gyerekek külön segítésének
módjait általában ismerik, mégis többnyire keveset tesznek érte. És folytathatnák
a sort… Az attitűdöknek igen nagy jelentőségük van bármely tevékenység sikeres
ellátásában. Nem elegendő ismerni, képesnek lenni, elkötelezettnek is kell lenni a
szakmai feladat iránt.
Talán azt sem nehéz belátni, hogy a képesítéskor ennek a harmadik tényezőnek a meglétét is vizsgálni kell. Ez is része a képesítésnek. Azt is elfogadhatjuk,
hogy a képzés egész gyakorlata hathat erre a deskriptorra. Itt is felvetődik viszont a
kérdés, hogy miért szükséges két fogalom (nézetek, attitűdök) együttes használata.
„Az attitűd olyan mentális és neurális készenléti állapot, amely a tapasztalatból szerveződött, s amely hatást gyakorol az egyénnek minden olyan tárgyra
és szituációra adott válaszára, amelyekkel kapcsolatba kerül” (Allport 1967, idézi Richardson 1996). A nézet (beliefs) az attitűddel rokon fogalom. A nézetnek is
lényes jellemzője, hogy jelentős mértékben befolyásolja az egyén viszonyulását a
környezetéhez, ugyancsak jelentős mértékben hat megismerési és gyakorlati tevékenységére egyaránt. A két fogalom közötti különbség abban ragadható meg, hogy
a nézetben nagyobb a szerepe a gyakorlati tapasztalatból származó tudáselemeknek, míg az attitűdökben az emocionális komponensek dominálnak.
Az attitűd szóval jelöljük a továbbiakban a kompetenciának ezt az alapvetően érzelmektől áthatott komponensét. Minden tevékenységet jellemez az, hogy
egy adott személy milyen önállósággal, milyen mértékű felelősségvállalással tudja
végrehajtani. Az oktatója mellett ülő tanuló vezető, majd az önállón a gépkocsiját
vezető személy tudásától kompetencia és felelősségvállalás tekintetében jelentősen
különbözik az emeletes autóbuszon 60 személyt Európa útjain végigvezető sofőr
tevékenységének a szintje.
Ugyanezt a szintbeli különbséget követhetjük nyomon a felügyelettel dolgozó banki ügyintéző, az önállóan dolgozó alkalmazott, a másik munkáját felügyelő
személy, a csoportvezető, a fiókvezető és az egész bankhálózatot irányító vezető
tevékenységének autonómiája és felelősségvállalása között.
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Az autonómiának és a felelősségvállalásnak a szintjei tükröződnek a képzettségek színvonalában is. Ezek egymással szorosan összefüggő fogalmak. Amen�nyiben valamilyen tevékenységet autonóm módon végzek el, akkor azzal értelem
szerűen együtt jár a felelősségvállalás, ezért a 4. deskriptor az autonómia és a felelősség
vállalás.

Az OKKR szintleíró jellemzői, az egyes elemek fejlődési lehetőségei
A fentebbiekben indokolt deskriptorok fogalmi összetevőit, szakmai hátterét szakértői anyagok mutatták be, kitekintéssel az OKKR-ben való alkalmazásuk lehetőségeire. Itt most a deskriptorok rövid leírását adjuk meg ezen a szakértői anyagok
alapján.

Tudás
Az OKKR tudás deskriptora által leírt tudás deklaratív jellegű tudás (Pajkossy
2010). A deklaratív tudásként megőrzött információ tudatosan hozzáférhető, explicit módon felidézhető. Ez a tudás lehet a személy egyedi élettörténetével kapcsolatos vagy a világ dolgaival kapcsolatos ténytudás. A tudás deskriptor az utóbbi,
a szemantikus (tény)tudás különböző szintjeit írja le. Az OKKR tudás deskriptor
szempontjából releváns a szemantikus (tény)tudás egyik speciális szerveződési
formája, a szakértelem, ami egy adott szakterületre vonatkozó magas szintű tudás.
A szakértői tudást az átlagot meghaladó mennyiségű és szervezettségű tudásséma
jellemzi, ami lehetővé teszi egy adott (szak)terület ismereteinek hatékony feldolgozását és alkalmazását.
Az OKKR tudásfogalmának szintenkénti leírása szempontjából fontos kérdés, hogyan épül fel a világról alkotott fogalmaink rendszere. A legtöbb elmélet
szerint egy adott szervezőelvhez kapcsolható ismereteink egy struktúrába szerveződnek, ez az ismeretek szerveződésének alapja. (Leggyakrabban a séma elnevezéssel találkozhatunk, de hasonló fogalmat takar a mentális modell, forgatókönyv vagy a keret elnevezés is.) Közös a fogalmakban, hogy általában egy adott
helyzethez kapcsolódó, egy tudásterülethez kötődő ismeretekről van szó, melyek
megkönnyítik az információk szisztematikus szervezését és a tudás felhasználását. A sémák szerveződésének a minősége jó indikátora egy adott területhez kötődő tudás szintjének, hogy miben különbözik egy adott terület szakértőjének és egy
kezdő sémaszerveződése. Az egyik különbség a sémák mennyiségében található,
a másik a sémák szervezettségében, a sémák közötti kapcsolatban. Míg a kezdőnek
csak néhány, egymással nem kapcsolódó sémája van egy adott területtel kapcsolatban, addig egy szakértő több ezer, egymásba integrált, egymással kapcsolatban
lévő sémával rendelkezik, és vannak olyan sémái is, melyek a sémák közötti kapcsolatokra vonatkoznak.
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Az OKKR szempontjából a tudás különböző szintjeinek leírásához az alábbi
szempontok szolgálhatnak kiindulásul: a tudás mélysége (mennyi sémával rendelkezik a személy), a tudás szervezettsége (milyen a sémák közötti kapcsolatrendszer),
a tudás kiterjedtsége (a sémarendszer milyen széles szakterületet fed le), a rugalmasság (mennyire rugalmasan alkalmazható a tudás különböző szituációkban), a formálhatóság (mennyire képes új információkat befogadni a tudásstruktúra).

Képesség
A képesség fogalma három ’képességelem’ együtteseként határozható meg (Paj
kossy 2010). Ezek a képességelemek a tényleges cselekvésekben megnyilvánuló
motoros készségek, egy adott területre specifikus kognitív képességek és a gondol
kodásra általában jellemző területáltalános kognitív képességek. Az OKKR képesség deskriptora által leírt tudás prodecurális jellegű. A procedurális tudás esetében
a megőrzött információ tudatosan nem vagy csak nehezen hozzáférhető, explicit
módon nem felidézhető. A procedurális tudás tágan értelmezve bizonyos információk manipulálásával kapcsolatos műveleti tudást jelent. Általában implicit módon
férünk hozzá, de nem hozzáférhetetlen az explicit felidézés szempontjából sem.
Szűkebb értelemben a procedurális tudás esetében a tevékenységet meghatározó
tudáshoz verbálisan nem férünk hozzá.
A motoros készségek olyan, tényleges cselekvésben is megfigyelhető tevékenységek, melyek során egy mozdulatsor vagy egy tárgy használata begyakorlott módon, automatikusan végrehajtható. A területspecifikus kognitív képességek egy adott
feladatra vagy tudásterületre specifikus gondolkodási tevékenységek. E készségek
lehetnek egyszerű, automatikusan alkalmazott mentális műveletek vagy egy adott
terület komplex problémáinak hatékony megoldására alkalmassá tevő stratégiák,
műveletek. A területáltalános kognitív képességek a gondolkodásban megvalósuló
tevékenységek széles körénél alkalmazható, azokat hatékonyabbá tevő mentális
műveletek – függetlenebbek a deklaratív tudástól, a gondolkodás általános jellegzetességeiként jelennek meg.
Az OKKR esetében a képesség szintjeinek leírásához az alábbi szempontok
alkalmazhatók: motoros készségek, területáltalános képességek, területspecifikus képességek.

Attitűd
Az attitűd értékelő viszonyulást jelent. Az embereknek bármivel kapcsolatban
lehetnek attitűdjei, így önmagukkal, másokkal, saját és külső csoportjaikkal,
tárgyakkal, eszmékkel, tettekkel, cselekedetekkel, ismeretekkel, témákkal stb.
(Golnhofer 2010). Az attitűdöt hosszú ideig egydimenziós fogalomként értelmezték, azonosították az attitűd tárgyához kötődő érzelemmel (affektussal), napjainkban a többdimenziós megközelítés általánosabb, amely szerint az attitűd érzelmi
(affektív), gondolati (kognitív) és viselkedésbeli (konatív) összetevőkből áll. Az ér35

zelmi komponens az attitűdtárgy iránti érzelmi reakciókat fejezi ki, a kognitív elem
azt jelzi, hogy az egyén hogyan ítéli meg az attitűdtárgyat, milyen információi
vannak róla, a konatív összetevő az attitűdtárggyal kapcsolatos viselkedési szándékokra utal. Az egyén viselkedését sok, egymással különféle kapcsolatban lévő
tényező befolyásolja. A személyiségjegyeken (attitűdök, meggyőződések stb.) túl
külső tényezők (kényszerítő körülmények, társas szituációk sajátosságai) is hatnak. Az attitűdök közvetlenül nem figyelhetők meg, de következtetni lehet rájuk
az egyén szóbeli, írásbeli, viselkedéses reakcióiból. Az attitűdök így a tanuláshoz
és a munkához való értékelő viszonyulásokat tartalmazzák a tudás és a készségek/
képességek tartalmaihoz kapcsolódva. Tehát az attitűdök tárgyai a különféle tudás- és készség/képesség elemek.
Az attitűd lényege az attitűdtárgynak a kedvező vagy kedvezőtlen értékelése, ami nagymértékben függ az egyénnek a tárgyról alkotott vélekedésétől, ezek
értékelő aspektusaitól és a viselkedési szándékoktól.
Az OKKR számára az attitűdök szintenkénti leírásánál ezért három összetevő alkalmazása javasolható a tudás- és a képességelemek, illetve szintek mentén:
kedvező/kedvezőtlen (pozitív/negatív viszony) megítélés; vélekedések, nézetek; szándékok,
törekvések.

Autonómia, felelősségvállalás
Az autonómia, felelősségvállalás egymással szorosan összefüggő fogalmak. Minden embernek veleszületett igénye van a fejlődésre és tanulásra, és ez a tanulási
folyamat egyre nagyobb fokú autonómiát és csökkenő függőséget eredményez számára (Gaskó 2010). Ha a függőség-önállóság dimenziót vizsgáljuk, azt mondhatjuk,
hogy a fejlődésük elején járóknak több ellenőrzésre, támogatásra van szükségük
tevékenységeik során. A függetlenség (önállóság) kialakulását a felnőtté válás kritériumának tekintjük (lásd alább autonóm, érett személyiség). Az önállóság megnyilvánulhat a tevékenység, a véleményalkotás és a döntéshozatal terén. Ebben a
megközelítésben fontos szerepet kap a segítségkérés mint a függőség konstruktív
kezelése. Sőt a segítségkérést az autonómia fejlődésének egyik lépcsőjeként is értelmezhetjük: ha az egyén képes arra, hogy a megfelelő személy(ek)től pontosan
megfogalmazott, egyértelmű segítséget kérjen, azt már bizonyos fokú autonómiának tekinthetjük (így ez a szintek megfogalmazásában is segíthet: teljes kontroll,
függőség → részleges kontroll, segítségkérés → függetlenség).
Az autonómia fogalmában fontos az önszabályozás, önszervezés, önirányítás jelentéstartalma is. A tanulási folyamatban a tanuló egyén célokat tűz ki, azok megvalósítására terveket dolgoz ki, majd megvalósítja, és végül kiértékeli azokat. A tanuló folyamatosan kontrollálja saját tanulási folyamatát, elemzi a visszajelzéseket,
és ha szükséges, módosítja a folyamatot. Az önszabályozás folyamatát az egyes
szerzők különböző számú szakaszokra bontják. Három nagyobb szakaszt azonosíthatunk: a tervezés, a teljesítmény és az önreflexió fázisát. A tervezés fázisában a
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célkitűzés és tervezés tevékenységei jelennek meg, valamint az ezekhez kapcsolódó elvárások, attitűdök és nézetek. A teljesítmény szakaszban egy folytonosan
jelenlevő, ún. metakognitív monitorozás jelenik meg, valamint ehhez kapcsolódóan a motivációs rendszer szabályozása. Az önreflexiós fázisban a megvalósítás
kiértékelése és elemzése történik.
Az autonómia a felnőttség egyik kritériuma is, így az autonóm, érett személyiség értelmezéshez is elvezet. A felelősségvállalás egyik aspektusa az egyén
és társas környezete közötti kapcsolat, vagyis az, hogy az egyén kikért, milyen
társas funkciókért vállal felelősséget. A társas környezetben való részvétel tekintetében kulcstényező lehet: önállóan vagy felügyelettel, segítséggel végzi a tevékenységet;
együttműködve vagy az együttműködést kerülve végzi a tevékenységet, utóbbi jelentheti azt, hogy a társas helyzetet elkerülve, önállóan végzi a tevékenységet, és azt
is, hogy a társas helyzetet versengésként értelmezi, ezáltal valójában gátolja mások
együttműködését is; irányító vagy irányított szerepet tölt be a tevékenység során
Az OKKR szempontjából a leírás főbb szempontjai a következők lehetnek:
miben képes autonómiára és miben van még szüksége ellenőrzésre, segítségre; miért
vállal felelősséget, hogyan vesz részt a társas környezetben zajló tevékenységekben.
Az egyes deskriptorok alkalmazása az egyes szintek esetében a tényleges
leírás során nem mindegyik esetben bizonyult könnyű feladatnak. A feladat a
legegyértelműbb a tudás deskriptor esetében volt. Ez esetben a javaslathoz hasonlóan a tudás különböző típusai és ezek mélységében, szervezettségében megragadható különbségek jelentették a differenciálás lehetőségét. Az alsó szinteken a
világgal kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása áll a középpontban, a középső
szinteken a műveltség jellegű tudás és a szakértelem csíráinak kialakítása. A felsőbb szinteken a kiterjedt és hatékonyan alkalmazható szakértelem kialakítása a
cél, amelynek révén lehetővé válik új ismeretek kialakítása vagy teljesen új problémák megoldása is (Pajkossy 2010). A képesség deskriptor esetében szintén a javasolthoz igazodva a képességek típusa, az alkalmazás rugalmassága és a feladathelyzet
bonyolultsága jelentettek differenciálási lehetőséget. A legnehezebb a helyzet az
attidűdök esetében volt: itt a viszonyulás mellett a helyzet bonyolultságára volt lehetőség bizonyos mértékig tekintettel lenni, de az egyes szintek elkülönítése nehezebb feladat elé állította a szintleírókat. Az autonómia és felelősségvállalás deskriptor
esetén az önállóság és felelősségvállalás mértékét, területeit, valamint a társas
környezetben való viselkedés dimenzióit tudták a szintleírók figyelembe venni.
A fentiek mellett nem elhanyagolható nehézséget jelentett a különböző ágazatok
szempontjából egyaránt elfogadható fogalomhasználat és az általános megfogalmazás és fogalomhasználat mellett a későbbi különböző kontextuális utalásokra
lehetőséget adó, többféle értelmezési lehetőséget is megengedő rugalmasság megőrzése-megteremtése is.

37

Az OKKR szintjei, a szintek egymásra épülése
Az OKKR egy olyan tengelyen helyezkedik el, amelynek egyrészt az Európai képesítési keretrendszer, másrészt az egyes szakmai képzések képesítési és kimeneti
követelményei képezik a szélső pontjait. Ezek között helyezkednek el az országos,
a regionális és az egyes szektorokat meghatározó képesítési keretrendszerek. Az
egyes rendszerelemek megfogalmazásai konkrétság szempontjából különböző
szintűek, az európai keret a legáltalánosabb, míg az egyes szakmák követelményei
lehetnek azok, amelyeknél konkrét tartalmi elemek jellemzik a leírásokat.
A nemzeti képesítési keretrendszerek elkészítésekor szakmai döntést kellett hozni arról, hogy a szintek meghatározásában milyen súllyal szerepel a 8
szinten megfogalmazott EKKR-hez való igazodás igénye, illetve a hazai, sokszínű
és sokszintű képzési struktúra sajátosságainak figyelembevétele. Az országos keretrendszer kidolgozásakor nem mellőztük a hazai képzési gyakorlat szempontjait,
alapvetően azonban az EKKR jelentette a példát és a viszonyítási alapot. A rendszer
ezen a szinten „szektorsemleges”. Megpróbálja egységesen kezelni a közoktatás,
szakoktatás és felsőoktatás területeit, azonos deskriptorokat használva egységes,
általánosan érvényes rendszerbe foglalja a képesítési követelményeket. A gyakorlat számára ez a megoldás könnyebbé teszi a hazai képzések besorolását az európai rendszerbe, ugyanakkor a probléma eltolódik egy szinttel, mert a képzési szintek és a képzési struktúra megfeleltetését az országos és a szektorális szinten kell
elvégezni. Az általános megfogalmazások orientálók lehetnek egy-egy szakképzés képzési kimeneteli követelményeinek kidolgozásához, de itt is a köztes szint,
az egyes szektorok képzési keretrendszerének kidolgozása jelenthet nagyobb segítséget, amely az általános előírások és a konkrét szakmai elvárások közti hidat,
átmenetet teremti meg.
Az EKKR-hez való igazodás magyarázza, hogy az országos rendszerünkben
is 8 szinten fogalmazódnak meg az elvárások. A döntést szakmai vita előzte meg, mert
nehezen illeszthető be a 8 szintbe a rendkívül differenciált szakmai képzés. Más
országokban több helyen előfordul kevesebb vagy több szint, de azok a problémák,
amelyeknek megoldása a középszintek (4–5–6.) differenciáltabb megkülönböztetése lehetett volna, a többszintű rendszerekben is megjelennek, tehát önmagában a
szintek számának növelése nem elégséges a probléma kezeléséhez. Például nehezen fogadható el az egész életen át tartó tanulás nézőpontjából a szakmai képzés
5. szinten meghúzott „felső határa”, amely után már a felsőoktatás főként elméleti képzése jelentheti a továbblépést. Hiányossága a jelenlegi rendszernek, hogy a
szakmai tudás elmélyítését, gazdagítását szolgáló önképzések/továbbképzések besorolását nem teszi lehetővé, hiszen már nem 7. szint, de nem egészen illeszthető 8.
szintbe sem. Ezeket a bizonytalanságokat valószínűleg az egyes szektorok sajátos
keretrendszerei tudják majd kezelni.
Az EKKR és az OKKR egyaránt kompetencia alapú szintleírást alkalmaz. Ez lehetővé teszi, hogy a képzések megfeleltetésekor ne csak technikai jellegű (pl. a
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kreditek alapján) összehasonlítást lehessen végezni, hanem tartalmit is. Különösen fontos ez akkor, ha a képzettség megszerzésének különböző útjait kívánjuk
elfogadni, s nem az oklevél, hanem a tudás és a képességek, attitűdök fejlettsége
a meghatározó a megfelelő szintbe való besorolásnál. Nem kevésbé fontos azonban, hogy aki valamilyen oklevéllel/bizonyítvánnyal rendelkezik, annak tudása,
képességei valóban megfeleljenek a szakterületén elvárt képzési és kimeneti követelményeknek, mert ha eltérés van, az azt eredményezheti, hogy azonos iskolai
végzettséggel különböző szintekbe kerülhetnek egyének. (Pl. a különböző szintű
és eredményű érettségi egyáltalán nem jelent azonos fejlettségi szintet a kompetenciák terén.) Ezeknek a kérdéseknek végiggondolása szintén fontos feladata lesz
a szektorok saját keretrendszerének kidolgozásánál.
A rendszer 8 szintje – szem előtt tartva az egész életen át tartó tanulás szükségességét – olyan hierarchikus felépítést igyekszik megvalósítani, ahol a szintek közötti különbségek folyamatos fejlődést mutatnak, moduláris elemekként egymásra építhetők.
Ez az elv a szintleírók közül a tudás kategóriájában maradéktalanul megvalósul.
A többi területen ez már nem mondható el. A képességek döntő többsége már a
4–5. szintre kialakul, s utána már kisebb mértékű fejlődés mutatható ki. Még jobban érzékelhető ez az attitűdök, autonómia és felelősségvállalás területén.
A szintek rövid leírása azt mutatja be, hogy az egyes szintek miben hoznak
változást/fejlődést az előzőekhez képest:

1. szint
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

A képesítési keretrendszer 1. szintje a feladatok/munkafolyamatok végzéséhez szükséges ismeretek (tények, fogalmak, eszközök) és azok elméleti és
gyakorlati alkalmazásához szükséges műveletek meglétét írja elő.
Feltételezi a kulcskompetenciák (anyanyelvi, matematikai-logikai) alapszintű fejlettségét és begyakorolt sémák, rutinok, algoritmusok alapján egyszerű
problémák megoldásának képességét.
Pozitív viszonyulást vár el a feladatok elvégzéséhez, kíváncsiságot az új
iránt.
Az önálló cselekvést csak a begyakorolt feladatok (játék, megadott szabályrendszer) elvégzése során várja el, más esetekben elfogadja az irányítás, folyamatos ellenőrzés szükségességét.

2. szint
▪▪
▪▪

A tudás 2. szintjén új elem a tények, jelenségek közti összefüggések és a
folyamatok belső logikájának felismerése és megértése.
Ehhez szükséges a gondolkodási műveletek gazdagodása (összehasonlítás,
azonosítás, megkülönböztetés, következtetés).
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▪▪
▪▪

A jelenségekhez, feladatokhoz viszonyulásban megjelenik az értékelés mozzanata, az egyes jelenségekhez erkölcsi értékek (jó-rossz) kapcsolása.
A feladatmegoldás/munkavégzés során a szoros irányítást felváltja az útmutatás alapján végzett tevékenység, amely már nagyobb önállóságot igényel.
Megjelenik a felelősségvállalás mozzanat is.

3. szint
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

A tudás gazdagodását egyrészt a megismerés alapvető módszereinek beépülése jelenti, másrészt az egyéni érdeklődésnek/szakmának megfelelő
tudásterületen az összetettebb kapcsolatok felismerése, a szakértői tudás
alapelemeinek (struktúra, sémarendszer) kialakulása.
A képességek fejlődése lehetővé teszi az egyszerűbb feladatok/műveletek
rutinszerű elvégzése mellett új, szokatlan elemeket is tartalmazó problémák megoldását is. Adott tanulmányi/szakterületen kialakul a terület áttekintésének, rendszerbe foglalásának képessége és a problémák iránti érzékenység.
Az attitűdök terén jellemzővé válik egyrészt az együttműködésre való nyitottság, másrészt a különböző források felhasználásánál a kritikus szemlélet.
A rutinfeladatok elvégzése már teljesen önállóan történik.
A fejlődési szint új elemeként megjelenik az önreflexió, a saját tevékenység
elemzése, értékelése.

4. szint
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪
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A tudás adott szakterületen (szaktárgy, szakma) belül magába foglalja a tények, fogalmak, fontosabb folyamatok és összefüggések mellett a terminológia értő ismeretét. Az összefüggések felismerése már megjelenik bonyolultabb, többtényezős jelenségek vizsgálatában, illetve az adott szakterületnek
más területekhez való viszonyításában is. A megfelelő szabályrendszerek
elsajátítására az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges
procedurális tudás épül.
Az értelmi képességek fejlettségét a rendszerben való gondolkodás, az absztrakció bizonyos formái, problémamegoldó stratégiák működése jellemzi.
Kialakul az önálló információszerzés és -feldolgozás képessége, amely lehetővé teszi az adott szakterület keretében összetett és újszerű problémák
megoldásának megtervezését és kivitelezését, esetleg a szükséges korrekciók elvégzését.
Ezt segíti az önálló tanulás folyamatosan fejlődő képessége.
A megfelelő tudás- és képességszint elérésének feltétele az új feladatok elvégzésére való nyitottság, az elköteleződés a tudás folyamatos gazdagítására, új ismeretek befogadására.

▪▪

A feladatvégzés során nincs már szükség folyamatos irányításra. Az önállóság igénye és a felelősség vállalása megfelelő (harmonikus) egységet alkot.

5. szint
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

A tudás elsősorban egy (új) szakterület speciális, alapvető ismereteivel bővül. Az elméleti tudás rendszerbe szerveződik, az alkalmazás módszereinek
és eszközeinek ismerete lehetőséget biztosít valamely szakterület szakképesítésének hosszú távú és magas szintű gyakorlásához. A szakmai szókincs
elsajátítása segíti az egyértelmű szakmai kommunikációt (anyanyelven és a
más nyelven beszélőkkel való együttműködés során idegen nyelven is).
A kognitív, kommunikációs és szociális képességek fejlettsége megalapozza
a szakmai feladatok sikeres tervezését és lebonyolítását komplex problémák
megoldásánál is. Az önfejlesztés különböző módszereinek ismerete kialakítja az önálló, folyamatos tanulás igényét és képességét. A döntési képességek kialakulása az etikai és jogi szabályok ismeretére, az értékek, viselkedés
és életmód összefüggéseinek megértésére épül.
A képesítési keretrendszer 5. szintjén az attitűdök irányát a folyamatos önképzés, az innovációk iránti érdeklődés és a minőségi munkavégzés iránti
elköteleződés jellemzi.
Az önállóság és felelősségvállalás a saját munka mellett az együttműködő
vagy irányított csoport tevékenységére is kiterjed.

6. szint
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

Ezen a szinten adott szakterület ismeretrendszerének és összefüggéseinek
átfogó tudása, különböző elméleti megközelítéseinek és az ezeket felépítő
terminológiának az ismerete, a megismerés és a problémamegoldás speciális módjainak alkalmazása jellemző.
A rutin szakmai problémák azonosítása, elméleti és gyakorlati szintű feltárásához rendelkezni kell a könyvtári és elektronikus formában megjelenő
szakirodalmi források önálló feldolgozásának képességével, az analitikus és
szintetikus gondolkodás és az adekvát értékelés képességével.
Az attitűdök terén ezen a szinten az adott szakma társadalmi szerepének,
értékeinek elfogadása és hiteles közvetítése várható el.
A szakmai kérdések megválaszolása, a problémák megoldása önállóan vagy
másokkal való kooperációban történik a felelősség egyéni vállalásával és a
szakma etikai normáinak betartásával.
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7. szint
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

Az adott szakterületre vonatkozó átfogó tudása mellett új vonásként jelenik
meg a szakterület tágabb rendszerben való elhelyezése, rokon szakterületekhez való kapcsolása, e tágabb rendszerben megvalósuló kapcsolat- és hatásrendszer felismerése.
Az új „látásmód” az interdiszciplináris megközelítés és a szakterületre jellemző megismerési módszerek szakszerű alkalmazási képessége révén valósulhat meg. A szükséges tudás megszerzésének feltétele az idegen nyelvi
képességek kialakulása.
A szakma egyre szélesebb körű rendszerbe illesztése révén nő a szakmai
identitás tudatossága, megalapozottságának mértéke, kialakul a hivatástudat.
A létrejövő együttműködésekben jellemzővé válik az egyenrangú szerep, a
partnerség vállalása.

8. szint
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

A szakterület tárgykörében a tudás elmélyülése és gazdagodása egy-egy
résztémának a teljesség igényével történő kutatása, új ismeretek, összefüggések feltárása valósítja meg.
A kutatásokhoz az ismeretszerzési és problémamegoldási módszerek kreatív alkalmazásának képessége, új megközelítési módok kidolgozására irányuló alkotói képességek szükségesek.
A jellemző viszonyulás a szilárd szakmai elköteleződés, az új utak keresésére való elhivatottság állandósulása, s a kitartó munkavégzés szükségességének elfogadása.
Ez a szint az alkotó, kreatív önállóságot, a feladatvégzés során a kezdeményező, a vezető szerep (szükség esetén a vitapartneri szerep) felelősségének
vállalását követeli meg.

Mindezek után táblázatos formában is megadjuk az OKKR szintjeire vonatkozó
javaslatot.
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Ismeri egy adott témakör alapvető
tényeit, legfontosabb fogalmait.
Rendelkezik az alapvető anyanyelvi,
logikai és eszköztudással.
Ismeri a gyakorlati tevékenységhez
szükséges jellemző anyagokat és
eszközöket.
Érti és betartja a feladat/műveletvégzés eljárásait, végrehajtási szabályait.

Ismeri adott témakör (műveltségterület, szakterület) alapvető tényeit,
fogalmait, egyszerűbb összefüggéseit.
Rendelkezik általános anyanyelvi,
matematikai-logikai és eszköztudással. Rendelkezik egy adott szakma
alapfokú-középszintű gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati
ismeretekkel.

2. szint

Tudás

1. szint

Kompetenciák
Szintek

Egyszerűbb, begyakorolt feladathelyzetekben képes az önálló
feladatvégzésre.
Újszerű vagy összetettebb feladat esetén
irányításra és folyamatos ellenőrzésre van
szüksége.
Irányítással értékelni
tudja saját munkáját.

Nyitott a feladatok megértésére,
motivált azok sikeres végrehajtásában.
Kíváncsi és érdeklődő tanulási
és elemi munkavégzési helyzetekben.
Kész a közös munkára, tudásának másokkal való megosztására.

Tanulási helyzetekben, feladatokban nyitott a tudását növelő
tevékenységekre.
Tisztában van az alapvető erkölcsi és közösségi értékekkel, az
alapvető állampolgári jogokkal
és kötelességekkel.

A kulcskompetenciák (kiemelten:
anyanyelvi, matematikai-logikai)
alapszintű fejlettsége jellemzi.
Képes a feladatvégzés/problémamegoldás során szükséges tudás alkalmazására, amennyiben az egyszerű,
begyakorolt rutinok, algoritmusok
használatát igényli.

Képes egyszerűbb ok-okozati összefüggések felismerésére.
Képes különböző témákkal összefüggésben azonosítás, megkülönböztetés, összehasonlítás elvégzésére
megadott szempontok mentén.
Képes esetenként több összetevőből
álló feladatok/műveletsorok elvégzésére.
Képes alapvető eszközök és anyagok
használatára útmutatással.
Képes a témának megfelelő írásbeli
és szóbeli közlés létrehozására, az
arra való reagálásra, az egyszerű
szaknyelv használatára.
Rendelkezik az együttműködéshez
szükséges alapvető kompetenciákkal.

Egyszerű feladathelyzetekben önállóan és
felelősséggel dolgozik.
Összetettebb feladatok
esetén is elégséges az
útmutatás a szoros
irányítás helyett.
Kialakul a felelősségtudat, és megjelenik az
önkontroll az elvégzett
munka értékelésében.

Autonómia és felelősség

Attitűdök

Képességek
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Ismeri az adott tanulmányi, műveltség- vagy szakterülethez tartozó
alapvető tényeket, fogalmakat, folyamatokat, felismeri és érti a többtényezős összefüggéseket.
A feladatmegoldáshoz /munkavégzéshez szükséges eszközök, módszerek és eljárások ismerete mellett
alkalmazza a megismerés, az önálló
ismeretszerzés alapvető módszereit.
Az egyéni érdeklődésnek megfelelő
műveltség-/szakterületen szélesebb
körű tudáselemekkel rendelkezik.
Ismeri és alkalmazza a feladatvégzés eljárásait, szabályait.

Adott műveltség- és szakterületen
belül ismeri a tényeket, fogalmakat,
megérti a fontosabb folyamatokat és
összefüggéseket.
Ismeri a szakterület terminológiáját,
lehetőleg idegen nyelven is.
Ismeri és érti az adott, egyéni érdeklődésnek megfelelő műveltség-/
szakterület tudáselemeinek összefüggéseit, struktúráját.
Megérti a bonyolult, többtényezős
jelenségek összefüggésrendszerét.
Rendelkezik az adott tudásterületek
tényeinek, fogalmainak, összefüggéseinek, eljárásainak alkalmazásához
szükséges módszerekkel és eszköztudással.

4. szint

Tudás

3. szint

Kompetenciák
Szintek

Nyitott új feladatok végzésére.
Értékelni tud lehetőségeket,
mérlegelni tud kockázatokat,
alternatívákat és következményeket, képes kompromisszumos megoldásokra.
Döntési helyzetekben az etikai
és jogi normák figyelembevétele, az értékek, viselkedés
és életmód összefüggéseinek
megértése jellemzi.
A szakma és a minőségi munkavégzés iránt elkötelezett.
Igényli a folyamatos önképzést, alkalmazza annak eljárásait.

Képes kritikusan is szemlélni és használni a különböző
forrásokból származó információkat.
Nyitott az együttes erőfeszítésre, közös munkára, elfogadja a
kölcsönös függési helyzetet.
Magára nézve is érvényesnek
tartja az általánosan elfogadott
társadalmi normákat a mindennapi és a szakmai érintkezésben egyaránt.
Az érdeklődésének megfelelő
szakterület, a végzett szakma
iránt elkötelezett.

Képes ismeretek, tudássémák összekapcsolására, új sémák kialakítására ismert kontextusban.
Képes az egyszerűbb feladatok rutinszerű
elvégzése mellett új, szokatlan elemeket is
tartalmazó problémák kreatív megoldására.
Képes a megfelelő eszközök, anyagok kiválasztására és használatára.
Képes összefüggésekben, rendszerben gondolkodni.

Képes adott témakörhöz, szakterülethez tartozó tudás alkalmazására nem megszokott
kontextusban.
Képes rendszerben gondolkodni, az absztrakció bizonyos formáit alkalmazni.
Képes új információk önálló megszerzésére
és feldolgozására.
Képes saját tanulási, problémamegoldó
stratégia megtervezésére és kivitelezésére, a
megfelelő korrekciók elvégzésére.
Képes a szak-/tanulmányi területen megjelenő problémahelyzetek felismerésére, adekvát
megoldási javaslatok megfogalmazására.

Attitűdök

Képességek

Az önállóság és
az önkontroll a
munkavégzésben,
problémamegoldásban és tanulásban egyaránt
jellemző.
Felelősséget vállal
saját tevékenységéért, a rá bízott
kisebb csoport,
közösség munkájáért.

Általánossá válik
az önkontroll és a
rendszeres reflexió
a saját tanulási és
munkatevékenységre.

Autonómia és felelősség
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Rendelkezik egy adott szakterülethez kapcsolódó alapvető általános
és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Az elméleti
és gyakorlati tudása rendszerbe
szerveződik.
A gyakorlati alkalmazás módszereinek és eszközeinek szilárd ismerete
lehetőséget biztosít az adott szakma
hosszú távú és magas szintű gyakorlására.
Ismeri a szakterület szakmai szókincsét (anyanyelven és legalább egy
idegen nyelven).

Ismeri egy adott tanulmányi és/vagy
szakterület tárgykörének alapvető,
átfogó tényeit, irányait és határait.
Ismeri az adott szak-, illetve tanulmányi terület legfontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket
felépítő terminológiát.
Ismeri szakterületének alapvető
ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.

5. szint

6. szint

Nyitott az adott szakterület új
eredményei, innovációi iránt.
Törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására.
Törekszik önmaga folyamatos
képzésére.
Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés mellett.
Önkritikus saját munkájával
szemben.
Elfogadja és hitelesen közvetíti
szakmája társadalmi szerepét,
értékeit.
Ismeri, vállalja és hitelesen
képviseli szakmája társadalmi
helyét és szerepét, alapvető
viszonyát a világhoz.
Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére,
átadására.
Folyamatos önképzés igénye
jellemzi.

Képes az adott szakma feladatainak megoldására: megtervezésére és lebonyolítására, a
szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, egyedi és komplex alkalmazására.
Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs
képességei képessé teszik a más nyelven
beszélőkkel való szakmai együttműködésre.
Képes tudását fejleszteni és ehhez alkalmazni a tudásszerzés, önfejlesztés különböző
módszereit és a legkorszerűbb információs és
kommunikációs eszközöket.
Képes a munkavállalással, vállalkozással
kapcsolatos felelős döntésekre.

Képes az adott szakterület ismeretrendszerét
alkotó elképzelések alapfokú analízisére, az
összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
Rendelkezik az önálló tanuláshoz szükséges
képességekkel.
Képes rutin szakmai problémák azonosítására, az azok megoldásához szükséges elvi
és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (sztenderd műveletek gyakorlati
alkalmazásával) megoldására.
Képes megérteni és felhasználni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.
Képes a másokkal való kooperációra.
Képes a különféle erőforrásokkal gazdálkodni.
Képes adott munkahely különböző szakmai
elvárásainak megfelelően felhasználni szakmai tudását.

Önállóan végzi az
átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő
kidolgozását.
A szakmát megalapozó nézeteket
felelősséggel vállalja.
Együttműködés és
felelősség jellemzi
az adott szakterület képzett szakembereivel.
Tudatosan vállalja
szakmája etikai
normáit.

Önállóan végzi
munkáját, folyamatos önellenőrzés
mellett.
Felelősséget érez
saját és az általa
vezetett szakmai
csoport munkájáért, eredményeiért
és kudarcaiért.
Döntéseit a szakterület jogi, etikai
szabályainak figyelembevételével
hozza.
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Kompetenciák
Szintek

Ismeri egy adott tanulmányi és/vagy
szakterület átfogó tárgykörének
általános és specifikus jellemzőit,
legfontosabb irányait és pontosan
kidolgozott határait, a szakterületnek a rokon szakterületekhez való
kapcsolódását.
Részletekbe menően ismeri az adott
szak-, illetve tanulmányi terület ös�szefüggéseit, elméleteit és az ezeket
felépítő terminológiát.
Ismeri szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és
problémamegoldási) módszereit,
absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak
kidolgozási módjait.

Tudás

Attitűdök
Ismeri és vállalja azokat az
átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást,
amelyek szakterülete sajátos
karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják. Ez
alapozza meg fejlődő hivatástudatát.
Képes szakmája összefoglaló
és részletezett problémaköreinek megértésére és hiteles
közvetítésére.
Szakmai érdeklődése elmélyül,
megszilárdul.

Képességek
Képes az adott szakterület ismeretrendszerét
alkotó elképzelések különböző területeinek
részletes analízisére, az átfogó és speciális
összefüggések szintetikus megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő tevékenységre.
Képes speciális szakmai problémák azonosítására, és azok megoldásához szükséges
részletes elvi és gyakorlati háttér feltárására,
megfogalmazására.
Képes a szakmai problémák sokoldalú, interdiszciplináris megközelítésére.
Képes bekapcsolódni kutatási, fejlesztési
projektekbe.
Magas szinten képes a szakterület ismeretközvetítési technikáit, magyar és idegen
nyelvű publikációs forrásait használni, ezeket feldolgozni.
Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban képes
a módszerek és technikák széles körének
gyakorlati alkalmazására.
Képes szakterületének egyes résztémáiról
önálló, szaktudományos formájú összefoglalók, elemzések készítésére.
Képes adott munkahely különböző szakmai
elvárásainak megfelelően felhasználni szakmai tudását.

Jelentős mértékű
önállósággal rendelkezik átfogó és
speciális szakmai
kérdések kidolgozásában, szakmai
nézetek képviseletében, indoklásában.
Felelősséggel
vállalja a kezdeményező szerepét
az együttműködés
kialakítására.
Egyenrangú partner a szakmai
kooperációban.
Végiggondolja és
képviseli az adott
szakterület etikai
kérdéseit.

Autonómia és felelősség
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Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és
specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és
vitatott összefüggéseinek kutatási
szintű ismeretével.
Alkotó módon megérti az adott
szak-, illetve tanulmányi terület
összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket,
terminológiát.
Rendelkezik adott
tudomány-/szakterület önálló kutatásához szükséges
kutatás-módszertani ismeretekkel.

Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések
szintetikus, új szemléletű megfogalmazására
és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai
tevékenységre.
Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja
szakterületének sajátos ismeretszerzési és
problémamegoldási módszereit.
Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív
kidolgozására.
Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást
végezni, új technikákat és megközelítéseket
kialakítani.
Képes előre nem látható szakmai problémák
azonosítására, és az azok megoldásához
szükséges kutatási szintű részletes elvi és
gyakorlati háttér feltárására.
Képes szakterülete szempontjából lényeges
új viszonyok, a személyes és közösségi lét
szempontjából releváns, átfogó összefüggések felépítésére és közvetítésére.

Képviseli és saját témájához
kapcsolódva továbbfejleszti
azokat a relációkat, amelyek
a szakterület sajátosságából
következően járulnak hozzá
az emberi önteremtés folyamatához.
Rendelkezik olyan érdeklődéssel és tanulási képességgel,
mely lehetővé teszi a szakterület jelen pillanatban még
átláthatatlan, előjelezhetetlen
kutatási problémáinak azonosítását és megoldását.
Jellemző viszonyulása a szilárd szakmai elköteleződés, az
új utak keresésére való elhivatottság állandósulása, a kitartó
munkavégzés szükségességének elfogadása.

Alkotó, kreatív önállósággal épít ki
és kezdeményez új
tudásterületeket,
és kezdeményez új
gyakorlati megoldásokat.
Vezető szereppel
és magas szintű
kooperációval képes részt venni az
elméleti és gyakorlati kérdések megfogalmazásában.
Képes egyenrangú, vitapartneri
szerep vitelére a
terület szakembereivel.
Felelősséggel vállalja szakmája elméleti és gyakorlati kérdései kapcsán
új etikai kérdések
felvetését és megválaszolását.

5. Nemzeti képesítési
keretrendszerek kialakítása
A 2008-as EKKR-dokumentum szerint: „a nemzeti képesítési keretrendszer a képesítések osztályozásának eszköze az elért tanulási szint meghatározására szolgáló kritériumok szerint. Célja, hogy integrálja és összehangolja a nemzeti képesítési alrendszereket, továbbá a munkaerőpiac és a civil társadalom felé növelje a
képesítések átláthatóságát, hozzáférhetőségét, egymásra épülését és minőségét”
(Recommendation… 2008).
Mint az 1. és 2. fejezetben láttuk, az európai országok kisebb hányada rendelkezik valamiféle keretrendszerrel, a többség még ezen feladat megoldása előtt
áll. Az elmúlt évek során igen sok tanulmány és stratégiai dokumentum született a képesítési keretrendszerekről. Ezek többsége, érthető okokból a keretek potenciális előnyeit emeli ki. Azonban a nemzeti keret megtervezése szempontjából
mindenképpen hasznos, ha kiegyensúlyozottabban viszonyulunk az előttünk
álló feladathoz. A nemzetközi tapasztalatok tükrében azt is látnunk kell, hogy a
nemzeti keretrendszer kialakítása technikailag, az intézményrendszer szempontjából csakúgy, mint anyagi vonzatait tekintve igen megterhelő vállalkozás. Maga
a keretrendszer felállítása viszonylag mechanikus, rövid idő alatt megvalósítható
feladat. De kevés elemzés foglalkozik azzal, mit is érhet el valójában egy nemzeti
keretrendszer, melyek a megvalósítás feltételei és várható nehézségei, hogyan is
lehet egy ilyen rendszert teljes komplexitásában elképzelni. A kivételek közé tartoznak pl. a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) dokumentumai (National…
2005; Tuck 2007), és több, az európai munkálatokkal kapcsolatos prezentáció.
Ezek a dokumentumok figyelmeztetnek, hogy a keretrendszer kialakításához mindenképpen végig kell gondolnunk a megvalósítás összes lépését azért,
hogy a kialakítandó keretrendszer az oktatás és képzés valódi igényeit és szükségleteit szolgálja. Segíthet-e pl. hiányzó kompetenciákat bevinni a rendszerbe? Világos célok és a megvalósításhoz vezető út végiggondolása nélkül a keretrendszer
bevezetése hosszú és költséges befektetés.
Nincs egységes minta a képesítési keretrendszer kialakítására. Gyakran kormányzati kezdeményezés hívja életre, vagy szerencsés esetben a felülről induló
projekt egyéb szervezetek, intézmények törekvéseivel találkozik. Az új rendszer
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létrehozása általában hosszú tanulási és egyeztetési folyamat valamennyi érdekelt
(képzők, munkáltatók, hatóságok, szakmai szervezetek, tanulók, hallgatók) számára, a kialakított rendszer csak abban az esetben működik, ha az érdekelt szereplők konszenzusán alapszik. A keretrendszer gondozása, fejlesztése általában
a nemzeti hatóságok feladata és hatásköre. De mindenképpen szükség van közös
európai módszertanra és terminológiára a képesítések és képesítési keretrendszerek leírásához. Ez azonban semmiképpen nem jelentheti a képesítések tartalmának, céljának, szervezetének és kiadásának uniformizálását.
A képesítési keretrendszer értékét az adja meg, hogy mennyiben képes hozzájárulni azokhoz a stratégiai célokhoz, amelyek támogatására létrehozták (LLL,
kompetenciák elismerése, minőség javítása). Ezért a felépítésének tükröznie kell
e célokat és azt a kontextust, amelyben a keretrendszer működik. A keretrendszernek alig néhány kész meghatározója van – szükség van egy szintrendszerre
és a képesítéseknek a rendszerhez illesztésére és regisztrálására alkalmas kritériumokra. A tapasztalatok szerint a leghatékonyabb, ha a tervezést inkább világos
politikai célokkal kezdjük és nem kész elképzelésekkel a keret egyes jellemzőiről.
Az EKKR-ajánlás óriási lökést adott ennek a folyamatnak. A 2009–2010-ben
megjelent dokumentumokból már megfigyelhető, hogy az Európában élen járó
országok túljutottak az általános OKKR-retorikán, és megpróbálnak valódi szükségletekre koncentrálni. Ehhez azonban egy előzetes felmérés, elemzés szükséges.
Ennek megfelelően határoznak arról, hogy mennyiben legyen a keretrendszer valamennyi része egységes, mennyire kívánják az oktatási-képzési rendszerben megszerezhető képesítéseket egyetlen, egységes rendszerbe foglalni, és mennyire törekszenek a keretrendszer irányításának központosítására. Lehet, hogy könnyebb
az erőfeszítéseket először egyetlen szektorra összpontosítani, semmint egy, a teljes
képzési rendszert felölelő, valamennyi szektort magában foglaló keretrendszer
megvalósítására, még akkor is, ha ez utóbbi a végső cél. A korai keretrendszerek
példája azt is sugallja, hogy érdemes tekintettel lenni az egyes szektorok közötti
különbségekre, az egész rendszert átfogó, egységes képesítési keret menedzselése
sokkal nehezebb, mint a szektorokat összekapcsoló rendszereké. Az ilyen döntéseket meghatározza pl. az adott ország mérete, az intézmények száma stb. Kisebb
országoknak érdemesebb egységes, de lazán kapcsolódó keretrendszert tervezni
egyszerűbb irányítási modellel.
Ahhoz, hogy a nemzeti képesítési keretrendszer (és így az európai szintű is)
koherens rendszert alkosson, következetesen át kell vizsgálni a tanulási eredmények, a szintek, szintjellemzők, képesítési jellemzők, illetve a tanulás és értékelés
összefüggéseit, és a szükséges változtatásokat a rendszer egészére kell alkalmazni.
A tanulási eredményekben meghatározott külső referenciapontok az új rendszer
alappillérei, amelyek a sztenderdek, a minőség fenntartását és javítását szolgálják.
A tanulási eredmények alapú és „kimenetalapú” megközelítések kihatnak
a tantervfejlesztésre, a tanulásra, tanításra és értékelésre. Ez a szerepük rendkí-
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vül alkalmassá teszi őket arra, hogy tantervfejlesztési reformok eszközeiként szolgáljanak. Azáltal, hogy a hallgató teljesítményére koncentrálnak és nem a tanár
szándékára, azt is sugallják, hogy kevésbé fontos, hol és hogyan szerezték meg
a képesítést: elismerik, hogy a tanulás egy része az osztálytermen/előadón kívül
történik (a munkahelyen, otthon, társadalmi szituációkban), ahol a nem formális
és informális tanulás elfogadottnak számít.
Az ilyen rendszerekben nagyobb szerep jut a hallgatónak, aki felel a saját fejlődéséért, az egyéni tanulási folyamat szervezéséért. Ugyanakkor a tanulási eredmények nem elszigetelt eszközök, alkalmazásuk szélesebb kontextusban is lényeges: ide tartozik az akadémiai jellegű képzés és a szakképzés közelítése, a korábbi
munkatapasztalatok elismerése, amely a foglalkoztatás elősegítése szempontjából
is fontos, a kreditfelhalmozási és -átviteli rendszerek fejlesztése, képesítési keretrendszerek kialakítása az egész életen át tartó tanulásért. A tanulási eredmények
tehát az oktatás és képzés különböző dimenzióihoz járulhatnak hozzá; nemcsak a
tantervek kifejezésére szolgálnak, hanem külső referencia pontként helyi, nemzeti
és nemzetközi szinten.
A keretrendszerek tervezésével és felépítésével kapcsolatos megközelítések
kitűnő elemzését adja Grootings 2006-ban. A megvalósítást megkezdő országok
többsége ekkor már döntött a keretrendszerben az elért tanulási eredményeket
kifejező szintek számáról és a képesítéseknek a szintekhez történő rendeléséről.
A szintek száma változó, de általában 8–10 között van. Ezt persze erősen meghatározza az a tény, hogy az EKKR nyolcszintű. Nyilvánvaló, hogy azokban az
országokban, ahol az EKKR-ajánlás előtt is létezett keretrendszer, még nem kellett
tekintettel lenni az EKKR-hez történő illeszkedésre (Írországban 10 szint van, Skóciában 12). Továbbá a legtöbb új keretrendszer a már létező képesítési rendszert
veszi figyelembe. Ez a pragmatikus kiindulópont viszont megnehezíti a szintek
bármilyen koncepció által alátámasztott illesztését.
Jelenleg tehát a legnagyobb kihívás a tagállamok számára a nemzeti képesítési keretrendszerek megteremtése. Az európai keretek elsősorban az összehasonlítás eszközei, amelyeken keresztül a nemzeti keretek egymáshoz való viszonya meghatározható. Ahhoz, hogy ez a párbeszéd létrejöjjön, az a legfontosabb, hogy a nemzeti
keretek valóban önmagukban értelmezhető entitások legyenek. A vállalt európai
kötelezettségek is csak akkor teljesíthetők, ha átlátható, a képesítéseket megfelelő
szintekbe soroló, minőségbiztosítással és fejlesztéssel alátámasztott keretrendszert
hozunk létre (Murray 2009a). Tehát nem elég a keretrendszerbe besorolni a képesítések listáját. Meg kell határozni a bejutási feltételeket, a szükséges képesítéseket,
a továbbjutás feltételeit, vagyis hogy hogyan lehet különböző irányokban mozogni
a rendszerben.
A nemzeti képesítési keretrendszer koordinálása: a keretrendszer kialakítása magában foglalja a rendszer későbbi irányítására, hatásainak monitorozására
kialakított elképzeléseket. Az Európai Bizottság 2005-ben széles körű konzultációt
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indított az EKKR első tervezetéről. A válaszok már akkor a következő tényezőket
találták kritikusnak a nemzeti keretrendszerek megvalósítása szempontjából:
▪▪ A tanulási eredmények alkalmazása;
▪▪ A peer review és az általános bizalom kialakítása;
▪▪ Valamennyi érdekelt partner bevonása;
▪▪ Rendszeres koordináció a nemzeti minisztériumok és hatóságok között;
▪▪ A nem formális és informális tanulás elismerési rendszerének kidolgozása;
▪▪ Megfelelő minőségbiztosítási mechanizmusok kialakítása.
Az ajánlások arra is felhívják a figyelmet, hogy a nemzeti képesítési rendszer kialakításában olyan országoknak érdemes együttműködni, amelyek a jogrendszer,
a képzési rendszer és az oktatási tradíciók tekintetében bizonyos hasonlóságokat
mutatnak.
Melyek azok a kérdések, amelyek a képesítésekkel eddig is foglalkozó nemzeti szakértők, igazgatási szakemberek, oktatáskutatók számára is újként vagy újszerűen vetődnek fel?
Tíz területet szoktak kiemelni:
▪▪ A képesítések növekvő konzisztenciája
▪▪ Növekvő átláthatóság az egyének és a munkaadók részére
▪▪ Az egyes képesítések azonos pénznemre váltása
▪▪ A tanulási formák szélesebb körének elismerése
▪▪ A képesítési sztenderdek országos/külső referenciapontja
▪▪ Tisztább kép a tanulási útvonalakról és az előrehaladásról
▪▪ A képesítések növekvő hordozhatósága
▪▪ Az érintett felekkel való együttműködés és az elkötelezettség erősítésének
platformja
▪▪ A nemzeti reformfolyamatok nagyobb koherenciája
▪▪ Erős bázis a nemzetközi együttműködések, egymás jobb megértése és az
összehasonlítások számára
Az egyes országok NKKR-fejlesztési folyamatai az előkészítő szakaszban foglalkoznak azzal, hogy ezek közül saját igényeiket megfogalmazzák és megjelenítsék.
A nemzeti keretrendszerek kifejlesztéséhez az NKKR-munkacsoportok először
egy tízlépéses folyamatot definiáltak (10 steps 2007). Ez egyszerűsödött, finomodott és először útmutatások formáját öltötte (Bjornavold, Coles 2009):
▪▪ az NKKR-kidolgozás nem állhat egyetlen szakaszból,
▪▪ olyan modellt kell alkalmazni, amelyik képes kezelni a nemzeti sajátosságokat és az oktatási alágazatok eltérő megközelítéseit,
▪▪ a sikeres megvalósítás kulcsa egy széles körű és bizalmat ébresztő stratégia,
▪▪ az alapkoncepciót minél gyorsabban be kell mutatni – ezt azután a nemzeti
prioritásokat figyelembe vevő megvalósítási szakasz kíséri,
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▪▪

az NKKR minőségbiztosításának csak a leglényegesebb aspektusokra kell
szorítkoznia,
▪▪ a kimeneti szemlélet jó – ha rugalmasan alkalmazzák,
▪▪ az igazi kihívás az érintett felek meggyőzése és az alkalmazásban való részvételük biztosítása,
majd pedig egy szekvenciális modellé vált (Deji, 2009, idézi Bjornavold, Coles
2009), amelynek szakaszai:
▪▪ feltárási, indító vitafázis: egyáltalán szükség van-e a nemzeti képesítési keretrendszerre, mik az előnyei, hátrányai,
▪▪ koncepcionális fázis: az NKKR fő céljainak kidolgozása és egy munkamenet
elfogadása,
▪▪ tervezési fázis: a kialakítás terve és a megvalósításban való megegyezés a fő
érintett felekkel,
▪▪ próbafázis: a megvalósítási eszközök tesztje, az operatív bevezetés előkészítése,
▪▪ a megvalósítás fázisa: a rendszer intézményi és kapacitásigényének biztosítása, a képesítések elhelyezése minőségbiztosítási elemekkel kombinálva és
figyelemmel az értékelési, diplomakiadási folyamatokra, miközben kiépül a
szabályozás és a működtetés rendszere is többek között megfelelő pénzügyi
és számítástechnikai feltételek közepette,
▪▪ értékelési fázis: az előrehaladás és a hatások összegzése, melyet gyakran újabb
koncepcionális viták, újratervezés, kísérletezés és megvalósítás követ.
Az előrehaladást vizsgáló, 32 ország fejlesztési folyamatát összefoglaló jelentésből
kinyerhető információk szerint (Cedefop 2009) a helyzet a következő:
▪▪ Az indító fázisban tart három ország: Görögország, Lettország és Szlovákia.
▪▪ A koncepcióalkotás és tervezés fázisainak együttesét végzi az országok
többsége, 15 ország.
▪▪ 3 ország jelezte, hogy már a tervezési fázisban tart (Ausztria, Belgium vallon
része, Csehország), eközben tesztelést is végez Németország és Olaszország.
▪▪ A megvalósítás különböző fázisaiban (legtöbbször a korai szakaszban) jár
9 ország. Ezek közül a jelentések szerint a korai szakaszban jár Csehország,
Luxemburg, Románia (itt egyszerre folyik a koncepcióalkotás, tervezés és
egyes megvalósítási lépések) és Szlovénia, a legelőrébb tartó országok pedig
Belgium (Flamand tartomány), Dánia, Észtország, Finnország, Málta.
▪▪ Megvalósítottnak tekinti keretrendszerét Írország és az Egyesült Királyság
(Anglia, Wales, Észak-Írország – ahol most újabb verziót alkotnak – és Skócia), és ugyancsak a revízió korszakában van Franciaország.
Fontos fejleménynek tekinthetjük, hogy a beindult munka már lehetővé teszi a kialakulóban lévő nemzeti képesítési keretrendszerek tipologizálását – nem elméleti
alapon, hanem a koncepcióalkotás, a tervezés és megvalósítás valós példái révén.
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Egy lehetséges felosztás a keretrendszerekben megvalósított alágazati kapcsolatok
és ezek explicitté tétele szerint történhet a fő érintett felek számára. Ez alapján három fő típus rajzolódik ki:
▪▪ Szektorális (sectoral) keretrendszer. Az egyes oktatási szektorok (alágazatok:
közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) egyike-másika vagy
mindegyike kidolgozza saját keretrendszerét, és ezek egymás mellett léteznek. Az átjárás kérdései, a kapcsolatok általában nem tisztázottak, de legalábbis nem jelennek meg rendszerszerűen.
▪▪ Áthidaló (bridging) keretrendszer. Van egy olyan képesítési rendszer, ahol
egyes szinteken a képesítések együtt jelennek meg és ehhez sajátos deskrip
torok is járulhatnak – ám a gyakorlatban az alágazati rendszerek rendelkeznek valódi jogkörökkel. A keretrendszer leírja a szektorális kapcsolatokat.
▪▪ Integrált (integrated) keretrendszer. Nincsenek külön alágazati képesítési
keretrendszerek, hanem csak egyetlen átfogó keretrendszer van, magába integrálva az összes alágazatot, és természetesen azok kapcsolatait is.
Egyéb modellfelosztások koncentrálhatnak például a keretrendszerek egyéb vonásaira, például a keretrendszer szabályozási aspektusaira vagy az állami szerepvállalás és az önkéntesség elemeire. Nem véletlen azonban, hogy az európai
folyamatban a figyelem fókuszába az alágazatok és az alágazatok érdekeit képviselő felek (állampolgárok, szervezetek, hatóságok) kerültek: annál is inkább, hiszen
legtöbbször már működő rendszerek áttervezéséről, új alapokra helyezéséről, új
szempontok szerinti irányításáról van szó. A hagyományok, szokások, nézetrendszerek megváltoztatása nem könnyű, és a teljes folyamat egyik lényegi vonása,
hogy csak akkor léphet új fázisba a fejlesztés, ha az érdekelt felek között konszenzus alakult ki.

Hol tartott a nemzeti képesítési keretrendszerek
kidolgozása 2009 végén?
Úgy tűnhet, hogy azon országok számára, amelyek még nem rendelkeznek nemzeti képesítési keretrendszerrel, a legegyszerűbb út az, ha „lemásolják” az európai
képesítési keretrendszert. Mivel azonban az európai keretrendszer úgy készült,
hogy magába foglalhassa az összes nemzeti keretrendszert, szükségképpen egy
kompromisszumot alkot azok között – annál általánosabbnak, elvontabbnak tekinthető. Az európai képesítési keretrendszer nem leképezése egyetlen nemzeti
képesítési rendszernek sem – mint megállapítottuk, ez a nemzeti keretrendszerek
keretrendszere. A nemzeti keretrendszereknek az élő, konkrét nemzeti képesítési rendszereket kell tükrözniük. A leíró jellemzők ugyan lehetnek azonosak, ám
a leírásoknak maguknak nem célszerű azon a magas absztrakciós szinten lenni-
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ük, mint az EKKR-leírások. A szintek számát és a szintleírást a nemzeti képesítési
rendszerekkel összhangban kell megalkotni, lehetőleg úgy, hogy abban a nemzeti képesítések kényelmesen elhelyezhetők legyenek (tehát egy tagoltabb oktatási
rendszerű ország nyolcnál több szintet is meghatározhat), ugyanakkor viszont az
EKKR szintjeivel is kölcsönkapcsolatba legyenek hozhatók.
Egyes nemzeti keretrendszer-elgondolások ezt úgy oldanák meg, hogy a
szintek száma meg is maradjon (egyszerű megfeleltetés az EKKR-nek), meg tagozódjon is (a bonyolultabb nemzeti rendszert is tükrözze), hogy egyes szinteken
belül „alszinteket” jelenítenek meg. Például az 5. szintet két szintre bontják úgy,
hogy a generikus leírás szerint az megfelelhessen az EKKR 5. szintnek, ám a két
alszintleírásban a tanulási eredményeket annyira differenciálják, hogy a nemzeti
képesítések eltérései is megjelenhessenek. Így előállhat egy olyan 5. szint, amelyikben az érettségin alapuló felsőfokú szakképzések különböző típusai a felsőfokú képesítést megkívánó bizonyos szakképzésekkel együtt két alszinten helyezkednek el.
A 2009 szeptemberében közölt felmérés szerint (Cedefop 2009), az NKKR-t
újonnan kialakító országok zöme 8 szintes rendszert választott (Ausztria, Belgium mindkét része, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország,
Németország, Görögország, Lettország, Luxemburg, Málta, Portugália, Románia,
Szlovákia, Törökország – az országok egy része a döntést már meghozta, más részük fontolgatja azt). Ugyancsak 8 szint van, ám ezeken belüli tagozódást is tartalmaz Horvátország tervezete, ahol a 4., 5., 7. és 8. szintek tagozódnak tovább,
valamint Szlovénia tervezete, ahol a 6. és 8. szinten van tagolás. Izlandon 7 szintet
terveznek (az 1. szintet nem tekintik relevánsnak, beolvasztják a másodikba). Nem
történt még döntés a szintek számáról Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Lengyelországban, Magyarországon, Svédországban és Szlovákiában. Litvániáról és Spanyolországról az anyagban nincs információ. Az NKKR-rel már rendelkező országok közül Franciaországban 5 szint van (gondolkodnak az áttérésen
nyolc szintre), Írországban 10 szint, az Egyesült Királyságban Angliában és ÉszakÍrországban 9 (ezek közül egy a nulladik, belépő szintként értelmezhető, azaz gyakorlatilag itt is 8 szintűnek tekinthetjük a rendszert), Skóciában 12 szint van.
Az NKKR-t most bevezető országok a keretrendszert meghatározó jellemzők tekintetében folytatják a legnagyobb vitákat, és a nemzeti keretrendszerek a
leíró jellemzőkben erősen különbözhetnek egymástól. Kiindulópontként az EKKR
leíró jellemzőit:
▪▪ tudás (knowledge) – tartalmazva az elméleti (theoretical) és tényszerű
(factual) tudásanyagot,
▪▪ készségek (skills) – tartalmazva a kognitív (logika, intuíció, alkotó gondolkodás) és gyakorlati (kézügyesség, valamint módszerek, anyagok, szerszámok és eszközök használata) aspektusokat,
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▪▪

kompetencia – tartalmazva a felelősséget és autonómiát (responsibility and
autonomy)
használja a legtöbb ország. A viták az értelmezésben, a nemzeti alágazati rendszerekben már meglévő deskriptorok felhasználásában és a leíró jellemzők számának
meghatározásában csúcsosodnak ki.
A deskriptorok számának meghatározása azért fontos, mert a képesítési keretrendszer második dimenzióját alkotva a keretrendszer „rácsozatának”
(grid) méretét adja meg. Ezáltal a leírások elméleti megfelelőségén túl egyfajta
operacionalizálási, kezelhetőségi probléma is jelentkezik: túl sok jellemzőt bevonva azok függetlenségének biztosítása nem könnyű (ne legyenek átfedések), illetve
a leírások áttekinthetősége is sérülhet.
A 2009-es országonkénti előrehaladási jelentésben tehát az EKKR 3 des
kriptora vagy az abban megjelenő részjellemzők közül valamelyiknek a kiemelése
fordul elő a leginkább. A különbségek abban figyelhetők meg, hogy az egyes országok megértve a kettős – külső és belső –megfeleltetési kényszert, az EKKR és
az NKKR szintjeinek megfeleltetése mellett nagy figyelmet kell fordítsanak arra,
hogy az alágazati rendszerek képesítései az NKKR-be zökkenőmentesen beilleszthetők legyenek. Ez viszont a létező leírások, filozófiák újragondolását, újratárgyalását igényli és konfliktusokkal terhelt, hosszadalmas egyeztetéseket kíván meg.
A nemzeti sajátosságoknak történő megfeleltetést hangsúlyozza a tervezési
folyamatban például Finnország, Írország, Norvégia, Szlovénia. Több országban
kiemelten figyelnek az egyéb átfogó keretrendszerek deskriptoraira, pl. a Dublindeskriptorokra.
Egyre inkább úgy látszik, hogy a leírási vitákat a tanulási eredmények egyre
pontosabb definiálása, értelmezése és a kompetenciafogalomtól elkülönülő megfogalmazása viszi a megoldás felé.

A német képesítési keretrendszer kialakítási
folyamatának példája magyar áthallásokkal
Az egész életen át tartó tanulást támogató német képesítési keretrendszer (a továbbiakban DQR) kialakítása hasonló rendszerben kezdődött és folyik, mint magyar
párjának munkálatai, ezért hasznos példaként tekinthető. A DQR megvalósításáról
2006 októberében hozott együttes döntést a szövetségi oktatási és kutatási minisztérium és a tartományi oktatási és kulturális miniszterek konferenciája. Először az
uniós ajánlásokat vették alapul, majd a 2008. áprilisi EQF-ajánlás vált referenciává.
A folyamatot több fázisra bontották.
2007 közepe és 2009 februárja között zajlott le az első szakasz. Először megalakult egy minisztériumi fennhatóságú koordinációs csoport (ennek magyar
megfelelőjének a Tárcaközi Koordinációs Bizottságot tekinthetjük) és egy munkacsoport, amely 2007 márciusában tartotta alakuló ülését abból a célból, hogy
egyetértés alakuljon ki az irányelvek, a kompetenciakategóriák, a terminológia és
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a szintek tekintetében (ez a munka nálunk nagyrészt az OKM által létrehozott 3
OKKR-munkabizottságon belül zajlott le 2007 folyamán), és egy tanulási eredményeken alapuló szintleírási modellt alkossanak (Magyarországon ennek előkészítését az említett munkacsoportok közül az 1. és a 2., a konkrét modell elkészítését
a TÁMOP OKKR-alprojekt végezte 2009 végéig).
A második szakaszban – amely 2010 januárjáig tartott – néhány példa segítségével megvizsgálták azt, hogyan működnek a leírások egyes konkrét képesítések
esetében (nálunk ez a TÁMOP-alprojekt alágazati tanulmányaiban történt meg).
A 2011 végéig tervezett harmadik fázisban befejeződik a fejlesztőmunka, és
politikai döntést kell hozni a megvalósításról (Magyarországon 2011 közepén várható egy hasonló alapon hozott kormányrendelet), és a teljes német oktatási rendszer az összes szinten DQR-kompatibilis lesz.
A negyedik szakaszban, 2012 végéig megtörténik az európai képesítési keretrendszerrel való megfeleltetés (referencing). A harmadik és negyedik szakasz nálunk is hasonló módon tervezett, némileg jobban elnyújtva, 2013-ig.
A fentieknek megfelelően 2009 februárjában megjelent a munkacsoport által
készített DQR-javaslat (Discussion… 2009) – ezt tekinthetjük egy olyan dokumentumnak, amelyet a magyar analógia szerint az OKKR-munkacsoport 2010 májusára készített el. Nézzük meg, hogy az előző fejezetek problémaköreit hogyan kezeli
a német elképzelés.
A DQR a kidolgozók szemlélete szerint elsősorban az EU munkaerő-piaci
mobilitást és az élethosszig tartó tanulás segítségével a munkanélküliség elleni
küzdelmet támogató eszköz. Ennek megfelelően a munka során és a munkabizottsági vitákban kiemelt szerepet szántak a munkaerő-piaci szereplőknek és a
társadalmi partnereknek. Érdekes kérdés, hogy mit nem várnak el a képesítési keretrendszertől:
▪▪ nem tekintik azt szabályozási eszköznek (nem lehet pl. azt a közalkalmazotti
bérskála meghatározásánál vagy az előléptetési rendszerben felhasználni),
▪▪ a képesítések azonos szintje nem azok azonosságát vagy homogenitását jelenti,
▪▪ nem kívánja helyettesíteni az oktatási rendszer jelenlegi felvételi követelményeit egyetlen szinten sem (egyes képesítések különböző útvonalakon is
elérhetők, függetlenül a DQR-leírástól és hierarchiától, illetve nincs automatikus belépés egy már „teljesített” szintről a „következő” szintre),
▪▪ kompetencialeírásai nem egyes személyekre, hanem képesítésekre vonatkoznak,
▪▪ a leírások magukba foglalják az informális tanulás eredményeit is, azonban
nem tekinthetők az elismerés eszközének (első lépésben a leírások a formális képzésekben megszerezhető képesítésekre összpontosítanak).
A DQR a német hagyományoknak és szóhasználatnak megfelelően kompetencia
alapú. A kompetenciák azonban nem tudják megjeleníteni a leírásokban az egyéni,
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individuális jellemzőket (pontosság, megbízhatóság, figyelem, normatív és etikai
egyéniségépítés és személyiségvonások, kultúrák közötti tolerancia stb.) – miközben mindezeknek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Akárcsak az EKKR, a DQR
is csak azokat a kompetenciákat „válogatja be” a leírási jellemzők közé, amelyek a
sikeres munkavégzéshez szükségesek (vagyis nem „állampolgárt” épít). Egy másik kompromisszuma a leírásoknak az, hogy a módszertani kompetenciákat az
egyes szinteken átívelőnek tekintve azokat külön nem szerepeltetik a szintleírási
jellemzők között.
A DQR-kompetenciafogalom: „azt a képességet és hajlandóságot jelenti, ahogyan
a tudás, a készségek, valamint a személyes és módszertani hozzáértés (competences)
felhasználása munkahelyi és oktatási környezetben, illetve a foglalkozás körében és
a személyes fejlődésben jelennek meg, vagyis ebben az értelemben a kompetencia
cselekvési képességekre (action skills) vonatkozik.” A DQR a kompetenciákat két
kategóriába osztja, s ezek mindegyike két alkategóriát tartalmaz:
▪▪ szakmai kompetencia (tudás és készségek),
▪▪ személyes kompetencia (társadalmi és egyéni).
A tudást mind terjedelmében, mind mélységében le kell írni. A készségek eszközökre és rendszerekre, illetve ítéletalkotásra vonatkoznak.
A társadalmi kompetenciák körébe a csapatmunka és a vezetési készségek,
az együttműködés és a kommunikáció tartoznak. Az egyéni szinten az autonómia
és a felelősségvállalás, a visszacsatolási és a tanulási készségek jelennek meg a
leírásokban.
A DQR-mátrix kidolgozása során elsődleges szempont az, hogy a formális
képzés képesítéseire alkalmazható legyen. Csak egy következő lépésben akarják
bevonni az informális képzést a rendszerbe. De az alapelv természetesen az, hogy
azt nézzük meg, hogy valaki mire képes és ne azt, hogy hol tanulta azt.
A munkacsoport kidolgozta néhány (összesen 14) alapvető fogalom (nagy
részük a fenti leírásban is szerepel) munkaértelmezését, és ezt tervezetének függelékében helyezte el. Végül a tervezet „lelke” a DQR 8 szintjének leírása.
A német rendszer jelenlegi munkálatai során egyes kiválasztott területek
képesítéseinek illesztési lehetőségeit vizsgálják, ezek: fémipar, elektronikai ipar,
kereskedelem, egészségügy és információtechnológia.

Építőelemek: tanulási eredmények és minőségbiztosítás
A tanulási eredmények alkalmazása nagyban segítheti a minőségfejlesztést elsősorban azáltal, hogy növeli a sztenderdek átláthatóságát és összehasonlíthatóságát
a képesítések között és azokon belül. A tanulási eredményeken alapuló képesítéseknek nagyobb a hitele, mint a hagyományos leírásoknak. A minőségbiztosítás
igen fontos szerepet játszik az európai felsőoktatási térség alakításában is, növeli
a kölcsönös bizalmat a különböző oktatási-képzési rendszerek között. A tanulási
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eredmények és a hozzájuk kapcsolódó megközelítések (külső referenciapontok)
olyan közös módszereket és technikákat hívnak életre, amelyek közvetlenül hatnak az általános minőségbiztosítási sztenderdek és eljárások kialakítására. A külső
referenciapontokon alapuló eljárások megkönnyítik és pontosabbá teszik a képesítések szintjének, típusának és egyenértékűségének megítélését a határokon túl is.
AZ ENQA irányadó dokumentuma már részben explicit külső referenciapontokban, tanulási eredményekben gondolkodó filozófiát is tükröz.
„A képzési programok és diplomák minőségbiztosítása egyebek közt tartalmazza a tervezett tanulmányi kimenetek kidolgozását és közreadását. A hallgatókat értékelő eljárásoktól elvárható, hogy mérjék a program által kitűzött célok és
kimeneti eredmények elérését. Nyilvános szerepük betöltéséhez az intézményeknek tájékoztatást kell adniuk az általuk kínált programokról, ezek tervezett kimeneteiről, az elérhető végzettségekről, az alkalmazott oktatási, tanulási és teljesítményértékelési eljárásokról és a hallgatók számára kínált tanulási lehetőségekről
(ENQA 2005).”
A képesítési keretrendszerekben és a hozzájuk kapcsolódó minőségbiztosítási rendszerekben megjelenő tanulási eredmények széles értelemben meghatározzák a nemzeti képesítési keretrendszerek leírásait és az azok megvalósításához
szükséges eszközök működését. A szintjellemzőkön, képesítési jellemzőkön, tantárgyi jellemzőkön alapuló világos minőségi mutatók, sztenderdek segítik a minőségbiztosítási rendszer fejlesztését is. Ahhoz, hogy a nemzeti képesítési keretrendszer (és így az európai szintű is) koherens rendszert alkosson, következetesen át
kell vizsgálni a tanulási eredmények, a szintek, szintjellemzők, képesítési jellemzők, illetve a tanulás és értékelés összefüggéseit, és a szükséges változtatásokat a
rendszer egészére kell alkalmazni. A tanulási eredményekben meghatározott külső referenciapontok az új rendszer alap pillérei, amelyek a sztenderdek, a minőség
fenntartását és javítását szolgálják.
Fontos alapelv, hogy minden képesítési keretrendszert időnként felül kell
vizsgálni, és esetleg módosítani kell. Ahol a rendszer működik, ott ezt az érdekelt
szereplők igénylik és ellenőrzik is. Komolyabb változtatás persze költséges is lehet, bizonyos jellemzőket igen nehéz megváltoztatni. Ha például a szinteket vagy
szintjellemzőket akarjuk megváltoztatni, az kihat minden képesítésre, a tantervfejlesztésre és értékelésre. Figyelembe kell vennünk, hogy a változás széles körben
elfogadott és támogatott lesz-e. Ha például a képesítések és szintek leírására az
érdekeltek széles köre megszokott egyfajta nyelvezetet, igen zavaró lesz a változtatás. Más változásoknak (esetleg a képesítések kiadásában, az intézményi akkreditációban) kisebb hatása lehet az egész rendszerre.
Végül fontos szempont, hogy az egyes oktatási szektoroknak igen eltérőek a
minőségbiztosítási hagyományai. Vannak intő példák arra, hogy ahol megpróbáltak szigorúan egységes minőségbiztosítási rendszert kidolgozni, ott ez a törekvés
ellenállásba ütközött a felsőoktatási és az iskolai szektor részéről egyaránt, és így
igen kevéssé valósult meg. Ezért érdemes általános alapelvekben megegyezni, és
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ezek alapján lehetővé tenni, hogy az egyes szektorok kidolgozzák a saját minőségbiztosítási eljárásaikat az adott szektor szükségleteinek és hagyományainak figyelembevételével. Az NKKR-t menedzselő testületnek el kell kerülnie a részletező és
bürokratikus mechanizmusok kiépítését. Ugyanakkor az NKKR működésével ös�szefüggésben szerepet kapó szervezetek, intézmények, testületek feladat- és hatáskörét egyértelműen meg kell határozni, és el kell tudni különíteni. Ilyen szerepek
a működtetés (fenntartás), a fejlesztés, a karbantartás, az illesztés/megfeleltetés, a
hitelesítés. Minden szerep és szervezet működését az európai elvek szerint átláthatóvá és nyilvánossá kell tenni, rendelkezniük kell saját minőségbiztosítással, amelyet időnként auditálni kell. Ennek eredményét szintén nyilvánossá kell tenni.
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6. Az európai felsőoktatási térség
képesítési keretrendszere
Tegyünk egy kis kitérőt a felsőoktatás felé: a felsőoktatás számára először a berlini
nyilatkozat jelölte ki egy nemzeti keretrendszer lehetséges komponenseit. Ez természetes is, hiszen az európai szintű gondolkodás szándékosan követi az új típusú
nemzeti keretek mintáját. Ezekben a nemzeti felsőoktatási keretrendszerekben a
képesítéseket általában a ciklusok, szintek, a tanulási eredmények, a megszerzett
kompetenciák, a kreditekben kifejezett munkaterhelés (és esetleg a képesítés profilja) szerint írják le. Ezek a komponensek biztosítják azt a transzparenciát, amely
nélkül nem válhat valósággá az oklevelek kölcsönös elismerése. A tanulási eredmények meghatározott módszertani elveket követnek a tantervek (modulok, egységek, képesítések), tantárgyi jellemzők, azután szintek, illetve ciklusok a bolognai
típusú képesítési keretrendszerek leírására. A 21. században, amikor minden korábbinál élesebben vetődik fel az oktatás-képzés szerepe, a tanulási eredmények
nagy segítséget nyújthatnak abban, hogy a társadalom, a hallgatók, a munkáltatók,
általában az állampolgárok jobban tudjanak tájékozódni a képesítések tartalmáról,
ezért egyben ezek a bolognai oktatási reformok fő koncepcionális elemei is. Jelentőségük ellenére azonban egyelőre viszonylag szűk körben értik és használják
ezeket Európában, mind nemzeti, mind intézményi szinten. Ez az európai felsőoktatási térség megteremtésének egyik nagy kihívása.
A felsőoktatásban kialakult konvencióknak megfelelően a tanulási eredmények alkalmazása három fő szintre terjed ki. (Egyes országokban negyedik szintként
jelennek meg az egyes képzési területekre, tantárgycsoportokra alkalmazott egységes leírások, ilyenek a magyar képzési és kimeneti követelmények is.)
Felsőoktatási intézmény szintje (tanegységek, modulok, tantárgyi programok,
képesítések): ebben az esetben a tanulási eredmények az adott szinten a tanulás
kifejezésére szolgálnak, így világossá teszik a tanuló számára az elvárásokat, valamint azt is, hogy milyen tudásra, készségekre, kompetenciákra tehetnek szert
az adott egység sikeres teljesítésével. Maguk a képesítések is kifejezhetők tanulási
eredményekben meghatározott külső referenciapontok segítségével, és így az is
mérhetővé válhat, mennyiben felel meg a képesítés a kitűzött céljainak. Az an-
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golszász országokban ezek a leírások nyújtották a keretrendszerhez a képesítések
leírásának alapjait.
Országos szinten a tanulási eredmények a képesítési keretrendszerekben és a hozzájuk kapcsolódó minőségbiztosítási rendszerekben jelennek meg, és széles értelemben
meghatározzák a nemzeti képesítési keretrendszerek leírásait és az azok megvalósításához szükséges eszközök működését. A szintjellemzőkön, képesítési jellemzőkön, tantárgyi jellemzőkön alapuló világos minőségi mutatók, sztenderdek segítik
a minőségbiztosítási rendszer fejlesztését is.
Nemzetközi összefüggésben a tanulási eredmények szerepe egészen más, a
jellemzők jóval általánosabbak, kevésbé pontosak, mint nemzeti, tantárgyi vagy
helyi szinten. Ilyenek például az európai felsőoktatási térség céljára elfogadott
dublini jellemzők és természetesen az EKKR szintleírásai. Ezek a ciklus-, illetve
szintjellemzők biztosítják azt a kontextust, amely a nemzeti hatóságokat segíti a
saját, részletesebb jellemzőik megalkotásában. Amennyiben a különböző államok
a saját keretrendszerükben e jellemzőket egy közös fogalmi rendszer alkalmazásával készítik el, a tanulási eredmények valódi átláthatósághoz és összehasonlíthatósághoz vezethetnek.
Az általános keretjellemzőkön kívül a felsőoktatás még profil szerint is megkülönböztethet képesítéseket. A kifejezés két fogalmat jelölhet: az egyik a specifikus tanulmányi területeket jelenti. Ezek meghatározása, a közöttük húzódó
határvonalak a megfelelő tudományterületek, a társadalmi-gazdasági környezet
változásaival, elvárásaival párhuzamosan állandóan változik. Egyre növekvő elvárás a képzés interdiszciplináris jellege. Ugyanakkor a profil a különböző szakterületekhez tartozó, de közös célokat és így vonásokat mutató programok gyűjtő
fogalma is. Ilyen, a kontinensen nem ritka közös vonás a képzések akadémikusabb, inkább elméleti, avagy alkalmazott, gyakorlati irányultsága. Egyes képesítési
rendszerekben az ilyen fajta bináris jelleg igen fontos mutató, míg másokban nem
releváns. A bolognai folyamat ezt a kérdést számos országban igen élesen veti fel
a képesítési keretrendszer megalkotásánál. Itt vissza kell utalnunk a rendszernek
a képzés alapvető célkitűzéseit kifejező vonására, hiszen az ilyen típusú döntések
alapvetően kihatnak a rendszer átjárhatóságára.

Az EFT képesítési keretrendszerének kidolgozásához vezető út
A képesítési keretrendszerek földrajzi elterjedése és a szakképzés számára kialakított szektorális jelleg átfogó keretté való kiterjedése nyomán – ahogy erre az 1. fejezetben is történt utalás – a felsőoktatás világa sem mentesülhetett e sokak szerint
paradigmatikus fordulat alól (Adam 2004; Crosier, Lewis, Smidt 2007).
A bolognai nyilatkozat 1999-ben még nem említi sem a tanulási eredményeket, sem a képesítési keretrendszereket (sőt az azt közvetlenül megelőző 1998as sorbonne-i nyilatkozat, miközben használja a referenciakeret kifejezést, azon
még a kétciklusú képzési szerkezetet érti), és a 2001-ben Prágában kiadott minisz62

teri nyilatkozatban sem található erre való utalás1. A 2003-as berlini nyilatkozat
szólítja fel a Bologna Follow-up Groupot (az Oktatási és Kulturális Minisztérium
honlapján olvasható fordításban: Nemzetközi Bologna Csoport) egy felsőoktatási
keretrendszer kidolgozására. 2005-ben Bergenben pedig a miniszterek már el is
fogadják az európai felsőoktatási térség számára kidolgozott képesítési keretrendszert. Érdemes észrevenni, hogy ekkor az Európai képesítési keretrendszer még
csak korai előkészítő szakaszban van (a véglegesítéséhez vezető jelentős lökést adó
nemzeti konzultációk 2005 őszén, az azokat lezáró budapesti konferencia 2006 februárjában zajlik). Azaz az EFT képesítési keretrendszere – az európai folyamatokhoz képest – korán és meglehetősen gyorsan jön létre. Akár az EKKR jól érzékelhető készülődése siettette ezt a folyamatot, akár más, kevésbé nyilvános megfontolások, a gyors megszületést elősegítette több olyan tartalmi, illetőleg szakpolitikai
eseménysor, amely egyrészt egyes szereplők tekintetében a szakmai felkészülést
segítette, másrészt a miniszterek általi elfogadást készítette elő. Ugyanakkor kialakulása a részletesebb vizsgálat nyomán korántsem tűnik olyan szerves folyamatnak, mint ahogy az első ránézésre tűnhet.

A dublini szintleírások létrejötte, szerepe és hatástörténete
2001-ben Maastrichtban közel azonos minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező
12 ország részvételével a bachelor és master fokozatok akkreditációjának egyeztetése
céljából egy közös keretrendszer kidolgozása kezdődött meg Joint Quality Initiative
néven (http://www.jointquality.nl/). A résztvevők többnyire minőségbiztosítási,
akkreditációs szervezetek, illetve minisztériumok képviselői voltak. A munka kezdetén felmérést végeztek a résztvevők körében a bachelor és a master (BA-MA) leíró
jellemzők lehetséges formájáról, tartalmáról, alkalmazásmódjáról. A válaszok változatos igényeket és használati lehetőségeket hoztak felszínre, és mind a jellemzők
leírására, mind az alkalmazásukat meghatározó kontextusok leírására használt kifejezések közös megértésének jelentőségére irányították a figyelmet. Ez a felmérés
szolgált aztán a további egyeztetések, valamint a követendő elvek alapjául.
A kialakított elvek között az első volt, hogy minden leíró jellemzőnek a teljes
tanulmányi program eredményeinek átfogó (overarching) összegzését kell adnia.
A leírásnak a tanulmányok teljességére kell vonatkoznia és a hallgató azon képességeire és tulajdonságaira, amelyek a képesítés elnyerését eredményezték. A leírást nem szabad pusztán a képesítés szintjére korlátozni. Ezért a munkacsoport
célja közös képesítési leírások kifejlesztése, nem pedig közös szintleírások definiálása

1
A bolognai folyamat miniszteri nyilatkozatait nem hivatkozzuk egyenként. Azok egybegyűjtve elérhetők a bolognai folyamat hivatalos honlapjának Main documents almenüpontjában: http://www.
ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/declarations_communiques.htm – magyarul olvashatók a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján a Felsőoktatás/Bologna almenüpontban: http://www.
nefmi.gov.hu/felsooktatas/bolognai-folyamat/bolognai-folyamat
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volt. Ugyanakkor bizonyos nemzeti, regionális vagy intézményi körülmények között legitim elvárás lehet a szintleírások helyi kidolgozása is.
A BA-ra és MA-ra vonatkozó egyetlen közös leíró jellemzősor előnye a nemzeti, regionális vagy intézményi célokra kidolgozott leírások közötti „kompatibilitás” kimutatásának lehetőségeit kereső folyamatokkal szemben, hogy a BA-MA
leíró jellemzők a helyi (pl. nemzeti) körülményekre reflektálnak. A bolognai folyamat lényegére tekintettel a munkacsoport egyetlen generikus leíró jellemzősort
keresett az összes bachelor fokozat számára, és hasonlóképpen, egyetlen jellemzősort az összes master fokozat számára. Azt is világossá tették, hogy ezeknek a
jellemzőknek a kialakítása nem korlátozhat bármilyen nemzeti, regionális vagy
intézményi igényt további, kiegészítő jellemzők kidolgozására.
A közös leírásoknak olyan nyelven és stílusban kell megszületniük, amely
könnyen olvasható minden érdeklődő számára, különösen a hallgatók, támogatóik, a munkaadók, az akadémiai világ, annak menedzserei, illetve a köz számára.
Ezeknek az elveknek a mentén igyekeztek kidolgozni olyan generikus leíró jellemzőket, amelyek az európai felsőoktatási térségben kiadott bachelor vagy master
fokozatok birtokosainak képességeire és minőségére vonatkozó mutatóként vagy
referenciaként hasznosíthatók.
A kétéves munka eredménye egy olyan általános keretrendszer lett, amely
tanulási eredményeket alkalmazva írja le, határozza meg egy-egy felsőoktatási
ciklus kimenetét (BA-MA jellemzők). Ezt a keretet több, utoljára 2004 októberében
Dublinban tartott egyeztetés nyomán aztán dublini szintleírások (Dublin descriptors)
néven kezdik emlegetni (Dublin descriptors 2004).
Ennek a munkának a benne részt vevők számára is váratlanul nagy hatása
lesz, a szintleírások a következő években minden további gondolkodás és fejlesztés
kiindulópontjává válnak az európai felsőoktatásban (Meijers et al. 2005).
A résztvevők és a munkát figyelemmel kísérők között széles körben osztott konszenzus volt, hogy a bachelor és master programok kulcsjellemzőit definiáló
dublini szintleírások általánosságban hasznosak. Ezek a generikus leíró jellemzők
aztán jóval specifikusabb kimeneti jellemzőkkel egészültek ki szakterületi (diszciplináris) jellemzők kidolgozását célzó projektekben, valamint a Tuning projektben, ahol szakterületi munkacsoportok dolgoztak a fejlesztésen (lásd a következő
alfejezetben).
A Joint Quality Initiative a dublini szintleírások kidolgozása után is tovább
élt, és ágazatokra, egyes szakmákra irányuló specifikus kimeneti jellemzők kialakításának terepévé, egyeztető fórumává vált (e tekintetben a Tuninghoz közelített,
és több fejlesztés ide is, oda is identifikálta magát). Alább néhányat megemlítünk
közülük.
Magyar vonatkozású fejlemény a 2006-os Budapest szintleírások (Budapest
descriptors) megszületése a kémiaképzés összes ciklusa számára a JQI keretében.
Ezek a szintleírások is szakmaspecifikus tanulási eredményekben igyekeznek
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megragadni a kémia programok kimeneti jellemzőit. A munka közvetlenül vezetett a Chemistry Eurobachelor® és Euromaster® Label kidolgozásához.
Végül – és ez a JQI munkájának kiteljesülése – az EFT számára létrejött képesítési keretrendszer is a JQI folyományaként született meg. A Bologna Follow-up
Group által a berlini miniszteri nyilatkozatban megfogalmazott cél érdekében életre hívott munkacsoport vezetésére a dán keretrendszer kialakítását nem sokkal
korábban levezénylő minisztériumi tisztviselő, a tagságra pedig elsősorban a dublini szintleírások kialakításában részt vett szakemberek kaptak felkérést. Ők tették
meg a dublini szintleírásokat az EFT képesítési keretrendszerének ciklusjellemzőivé, és alakították ki azokat a folyamatokat és eljárásrendet, amelyeket a bergeni
miniszteri találkozón elfogadtak és az EFT számára alkalmazandónak tekintenek.

A Tuning program
A másik fontos hivatkozási pont – oly sok más tanulással összefüggő résztéma
mellett ebben is – a Tuning program (http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.
php), amely számos felsőoktatási program európai közös elemeinek feltárása és
összehangolása, referenciapontok meghatározása érdekében szerveződő munkáját 2000-ben egy átfogó kutatással indítja, amelynek keretei között arra keresi a
választ, hogy milyen munkaadói, alkalmazói elvárások fogalmazódnak meg a felsőoktatásból kilépők irányába. A kutatás eredményei (González, Wagenaar eds.
2003) azt mutatják, hogy a szakmai felkészültséggel kapcsolatos elvárásokat megelőzik az átvihető, generikus képességek (skillek) iránti igények, így a Tuning a
közös referenciapontokat elsőként a generikus kompetenciák meghatározásával,
tanulási eredmények alkalmazásával adja meg, a későbbiekben pedig erre építi
programfejlesztési módszertanát. A Tuning módszertan keretében saját osztályozási kategóriákat alakítottak ki, olyan általános (generikus) tanulási eredményeket, amelyeket az eszközjellegű kompetenciák, interperszonális vagy személyközi
kompetenciák és a rendszerszerű (systemic) kompetenciák fogalmai alatt csoportosítottak.
Ahogy az előző alfejezet megemlítette, a JQI által kifejlesztett ciklusleírások általános, generikus jellemzőket tartalmaztak, a Tuning program a későbbiekben inkább a szakterületi specifikációkat dolgozta ki – szakterületenként 15-20
különböző országbeli felsőoktatási intézmény együttműködésével. Például a JQI
és a Tuning keretében és módszertanával számos felsőoktatási intézmény közös
munkájának eredményeképp alakultak ki az előző alfejezetben is megemlített
Eurobachelor és Euromaster programok, elsőként a Chemistry Eurobachelor®, illetve Euromaster®. Ez utóbbiak mára minőségi díjként (Quality Label) is működnek,
és komoly kritériumrendszert építettek fel a címkét viselni óhajtó intézmények és
programok számára. 2009 áprilisára 16 országban 39 intézmény és 3 intézményi
konzorcium számára ítéltek oda 48 Eurobachelor® és 24 Euromaster® Chemistry
Quality Label-t (http://ectn-assoc.cpe.fr/chemistry-eurolabels/default.htm).
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A Tuning 1. és 2. szakaszában a kémiain túl nyolc másik szakterületre dolgoztak ki specifikus leírásokat. Máig azonban további 19 olyan szakterületi leírás született meg (sok közülük Erasmus tematikus hálózatok keretében), amelyek a
Tuning módszertanát alkalmazták. A Tuning koordinátorai ezért ezeket (köztük
a fenti alfejezetben felsoroltakat is) Tuning eredményeknek tekintik (González,
Wagenaar eds. 2008).
A Tuning projektben nyert tapasztalatok azt jelzik, hogy az európai felsőoktatási intézmények között saját programjaik leíró jellemzői tekintetében az előzetesen vártnál szélesebb konszenzus uralkodik, a kimenet felől kiindulva inkább,
mint a tantervek bemenetétől és elemeitől kiindulva. Ugyanakkor az előzetesen
vártnál kisebb a változatosság az egyes diszciplínák programjainak hosszában,
kreditmennyiségében.
Az is felmerült, hogy a JQI és a Tuning sikere talán leginkább abban áll,
hogy nem kérdőjelezi meg a felsőoktatási programfejlesztések hagyományait, hanem a folyamaton belül igyekszik új szempontokat megjeleníteni konszenzusos
alapon.

Felsőoktatás és egész életen át tartó tanulás
A leuveni miniszteri értekezletre készült jelentés szerint az egész életen át tartó
tanulás arra készíti fel az állampolgárokat, hogy szembenézzenek a gazdasági,
kulturális, technológiai és demográfiai változásokkal azáltal, hogy lehetővé teszi,
hogy életük során többször belépjenek a felsőoktatásba, illetve kilépjenek belőle.
A gazdasági versenyképességhez és a társadalmi kohézióhoz „tanuló társadalomra” van szükség.
Az egész életen át tartó tanulás olyan összetett fogalom, amelyben egyre
magasabb oktatási szintekre kell jutni, ki kell terjeszteni a tudást, új készségekre,
kompetenciákra kell szert tenni, és lehetővé kell tenni a megszerzett tudás beszámítását. Ezért fontos a felsőoktatásban történő részvétel növelése azok számára is,
akik hagyományosan nem vettek részt felsőoktatási képzésben. Ez olyan társadalmakban lehetséges, ahol a tanulást elismerik, és elfogadják, hogy egy adott képesítést többféle úton lehet megszerezni. Ez azonban kultúraváltást jelent és olyan
alapvető struktúrák kialakítását, amelyek lehetővé teszik a tanulási és munkában
töltött időszakok váltogatását és a hallgatóközpontú képzési programokat. Ezért
az egész életen át tartó tanulás koncepcióját be kell építeni az intézményi stratégiákba. Ugyancsak szükség van a továbbképzésben megszerezhető képesítéseknek a
három bolognai ciklushoz történő illesztésére és arra, hogy ezek értékéről világos
és átlátható információ álljon rendelkezésre (Bologna beyond… 2009).
Mindezekért igen sokat tehet a nemzeti képesítési keretrendszer: olyan
szintstruktúrát kell kialakítani, amely semleges a képzési programok időtartamát
vagy a képzések intézményi eredetét illetően, ezzel is elősegítve a szektorok közötti kommunikációt. De természetesen más eszközökre is szükség van annak előse66

gítésére, hogy a tanulók a szakképzésből bejussanak a felsőoktatásba. A tanulási
eredmények alkalmazásának jelenlegi szintje az európai országok többségében
nem elégséges a szektorok közötti szorosabb kapcsolat alátámasztására. Szorgalmaznunk kell további fejlesztésüket ahhoz, hogy a két szektor között a képesítések
jobban összehasonlíthatók legyenek.
A tanulási eredményekre történő fokozatos áttérés politikai, koncepcionális
és gyakorlati szempontból egyaránt az oktatás, képzés és a képesítések meghatározásának alternatív módját jelenti Európában. Azonban kétség kívül fennáll annak
a veszélye, hogy a csatlakozó országok nem koherens módon fogják alkalmazni a
tanulási eredményeken alapuló megközelítéseket. Az EKKR megkívánja a nemzeti képesítési szintek (újra)értelmezését tanulási eredményekben. Azt majd az idő
dönti el, hogy ez csak a kirakat átrendezését vagy a nemzeti képesítési szintek
áttekintésére tett valódi erőfeszítéseket jelenti-e. Európai szinten ugyancsak eltérő
elképzelések vannak a felsőoktatás és a szakképzés között a kreditfogalom tekintetében, és ennek összehangolása a jelek szerint igen hosszú folyamat.
Talán még mindig igaz a Glasgow-ban 2005-ben rendezett konferencia egyik
ajánlása: „Az EKKR még gyerekcipőben jár. A felsőoktatás számára készült bolog
nai keretrendszer már felnőtt. Elfogadták és létezik. Ne próbáljuk megváltoztatni!
Építsük fel köré az EKKR-t!” (Raffe 2005). Természetesen azóta az EKKR-ajánlás is
a megvalósítás felé halad, mégis érdemes fontolóra venni a fenti intelmet.
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7. A nemzeti képesítési keretrendszerek
illesztése az európai felsőoktatási
keretrendszerhez és az Európai
képesítési keretrendszerhez
Két keretrendszer – két illeszkedési eljárás
Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása kimondja, hogy a tagállamok „2010-ig
kapcsolják össze nemzeti képesítési rendszereiket az Európai képesítési keretrendszerrel, különösen azáltal, hogy képesítési szintjeiket átlátható módon a II. mellékletben meghatározott
szintekhez viszonyítják, és szükség szerint nemzeti képesítési keretrendszereket fejlesztenek
ki a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban” (Recommendation… 2008). Itt jegyeznénk meg, hogy a megfogalmazás ugyan nem teszi kötelezővé a nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítását, de azt sugallja, hogy az illesztés ezek nélkül nehezen vihető végbe. Továbbá azt is egyértelművé teszi, hogy az EKKR nem „helyettesíti
vagy határozza meg a nemzeti képesítési rendszereket és/vagy képesítéseket. Tehát… egy
bizonyos képesítést a megfelelő nemzeti képesítési rendszereken keresztül kell az Európai
képesítési keretrendszer megfelelő szintjére vonatkoztatni”.
Ugyanakkor 2009-ben a felsőoktatásért felelős miniszterek leuveni nyilatkozatának az egész életen át tartó tanulásról szóló fejezetében a következőt olvashatjuk: „A nemzeti képesítési keretrendszerek kidolgozása fontos lépés az egész életen át tartó
tanulás megvalósulása felé vezető úton. A célunk az, hogy 2012-re a nemzeti keretrendszereket létrehozzuk, és felkészüljünk az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerének való megfeleltetésre. Mindez folyamatos koordinációt igényel az európai felsőoktatási
térség szintjén, illetve az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerével.
Az egyes országok viszonylatában az első cikluson belüli köztes képesítések eszközt jelenthetnek a felsőoktatáshoz való hozzáférés kiszélesítéséhez.”
Nyilvánvaló tehát, hogy két nemzetközi metakeret működik az európai
nemzeti képesítési rendszerek fölött. Hogyan fognak a nemzeti rendszerek ezekkel kommunikálni?
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A bolognai keretrendszerről kiadott jelentés nagyon világos kritériumokat
ad a felsőoktatásban megszerezhető képesítéseknek a metakerettel történő megfe
leltetésére. Szerencsére, ugyanezt teszi a CEDEFOP egy 2008 novemberében kiadott dokumentumban (Criteria… 2008), amelyben segítséget kíván nyújtani a keretrendszerüket kidolgozó államoknak. A dokumentum hangsúlyozza, hogy az
EKKR sikere attól függ, hogy a tagállamok mennyire képesek a saját képesítési
rendszerüket és szintjeiket nyilvánvaló, explicit és védhető módon az EKKR-hez
illeszteni, vagyis oly módon, hogy az információ hitelességét azok is meg tudják
ítélni, akik nem ismerik az adott ország képesítéseit.

Mi a különbség a két folyamat között?
Az egyik mindenképpen a bevonandó szereplők köre. A bolognai folyamat a felsőfokú képzésben érintettek körére korlátozódik. A másik jelentős különbség az
alkalmazandó metodika, tekintettel arra, hogy a bolognai megfeleltetési folyamatban azt kell igazolni, hogy nyilvánvaló kapcsolat létezik a nemzeti keretrendszer
felsőfokú végzettségei (szakképzettségei) és a bolognai ciklusok között, az EKKR
esetében pedig azt, hogy ez a kapcsolat egyértelműen bizonyítható a nemzeti képesítési keretrendszer (vagy rendszer) és az EKKR szintjellemzői között. A két fogalom különbségét jelzi az angol szóhasználat: az EFT esetében a „self-certification”,
míg az EKKR esetében a „referencing” fogalmat használják. Ez arra utal, hogy a
bolognai folyamat esetében, amely a keretrendszer létrehozásával is konvergenciára, az EFT-ben kialakított három ciklus konszolidálására és pontosabb meghatározására törekszik, szorosabb a kapcsolat a metakeret és a nemzeti keretek között.
A kritériumok önmagukban nyilván nem elegendőek egy ilyen komplex
feladat megvalósításához, további útmutatásra és főleg jó példákra van szükség.
Az első (pilot) jelentéseket természetesen (akárcsak a bolognai keretrendszer esetében, amelyhez a megfeleltetésről szóló jelentését Írország és Skócia már korábban benyújtotta) a már teljes keretrendszert működtető országok szolgáltatják. Az
EKKR-hez történő illeszkedés esetében az Egyesült Királyság tagállamai különkülön (Anglia és Észak-Írország, Wales, valamint Skócia) is kialakították a maguk
önálló keretrendszerét, de a jelentést közösen nyújtják be ez év végéig. A két élenjáró ország a jelentés elkészítésére külön nemzeti bizottságot hozott létre, amelyet
a keretrendszerért felelős hatóság működtetett. Az általuk készített jelentést széles
körű konzultációra bocsátották és a beérkezett vélemények alapján jelentősen módosították. A skót kormány ez év márciusában konferenciát rendezett, amelynek
kiemelt témája volt a nemzeti képesítési keretrendszereknek az EKKR-hez történő
illesztése.
A két útmutatót összehasonlítva kiemelnénk néhány fontos megállapítást.
Nyilvánvaló, hogy a javasolt eljárások számos fontos azonosságot tartalmaznak,
amelyek alapján kimondható, hogy a két javasolt eljárás és kritériumrendszer kompatibilis. Mindebből az is következik, hogy amennyiben egy ország felsőoktatá70

sa elvégezte az EFT-keretrendszerrel történő megfeleltetési eljárást, ezt az EKKR
megfelelő szintjeire már nem kell megismételnie.

A legfontosabb közös szempontok
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

A megfeleltetési eljárás eredményét az erre jogosult testületek igazolják.
A megfeleltetési eljárásban bizonyítani kell, hogy a nemzeti keretrendszer
és a hozzá kapcsolt képesítések tanulási eredményeken alapszanak (illetve a
felsőoktatás esetében ECTS-krediteken is).
Nyilvánvaló és világos kapcsolat áll fenn a nemzeti képesítési keretrendszer
képesítései és az EFT-keretrendszer ciklusjellemzői között; illetve a nemzeti
képesítési keretrendszer (rendszer) szintjei és az EKKR szintjellemzői között. (Itt már különbség van!)
A minőségbiztosítási rendszerek hivatkoznak a nemzeti képesítési keretrendszerre és megfelelnek a vonatkozó európai elveknek.
Az eljárást az érdekelt minőségbiztosításért felelős testületek egyetértésükkel látják el.
Az eljárásban részt vesznek nemzetközi szakértők.

Az átláthatóságot szolgáló eszközök is szerves részei a nemzeti keretrendszernek.
Az EFT-ajánlás egyik kritériuma pl. hangsúlyozza, hogy a nemzeti keretrendszer
és a hozzá tartozó képesítések bizonyíthatóan tanulási eredményeken alapulnak,
ugyanakkor azt is leszögezi, hogy a képesítéseknek ECTS-kreditekhez, vagy ECTSkompatibilis kreditekhez kell kapcsolódniuk. Hasonlóképpen hangsúlyozza a diplomamelléklet szerepét, amelynek megfelelő referenciát kell tartalmaznia mind a
nemzeti, mind az európai keretrendszer megfelelő szintjére. (Ez utóbbi elvárás az
EKKR esetében nyilvánvalóan az Europass-ra vonatkozik.) Tehát itt jelenik meg a
nemzeti és az európai keretrendszer közötti kapcsolódás is az egyes képesítésekre
vonatkozóan.
A felsőoktatásban ugyanilyen nehézség lehet annak az elvnek az érvényesítése, hogy a nemzeti képesítési keretrendszerben „az első ciklusú fokozatoknak a
lisszaboni konvenció értelmében a második ciklusba történő bejutást (és a munkaerőpiacra történő kilépést) kell szolgálniuk, míg a második ciklusú fokozatoknak
a doktori képzésbe történő bejutást kell biztosítaniuk”, ahogyan azt a felsőoktatási
miniszterek 2003-as nyilatkozata kimondja. Nyilvánvaló, hogy a fenti elvek maradéktalan érvényesítése kevés aláíró államnak sikerült, de a keretrendszer fejlesztése alkalmat kínál a korrekciókra, a továbbfejlesztésre és a világos, könnyen érthető
leírások előkészítésére.
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A nemzeti keretrendszerek kapcsolódása az
EFT-KKR-hez, illetve az EKKR-hez
Az EKKR megfeleltetési szabályai nem részletezik a mechanizmust, arra az EKKR
tanácsadó testülete (Advisory Board) adott ki ajánlást, illetve az első megfeleltetések tapasztalatai látszanak hatást gyakorolni a többi ország megfeleltetési gyakorlatára. Bármennyire is hangsúlyozzák azonban szakértők a két keretrendszer
eltérő jellegét és az ezekből fakadó különbségeket, továbbá azt, hogy valamelyik
európai keretrendszerhez való megfeleltetés nem jelenti automatikusan a másikkal
való megfelelést is, a gyakorlatban ez nem látszik érvényesülni. Egyfelől – bár az
EFT-KKR hangsúlyozza, hogy a ciklusok nem szintek, s talán nincs is olyan ország,
amelynek nemzeti felsőoktatási rendszerében a ciklusok vége nem esik egybe ténylegesen valamelyik szinttel – számos olyan nemzeti rendszer (és ezt leképező keretrendszer) van, különösen az angolszász országokban, ahol a felsőoktatásra több
szintet is megkülönböztetnek és leírnak, és a szintek egy része nem esik egybe a
három nagy ciklussal. Emiatt ezekben az országokban a ciklusleírások nem hatnak
majd olyan érdemi módon, mint a nemzeti szintjellemzők. Másfelől az EFT-KKRben rögzített dublini leírásokat a legtöbben – még azok is (Markowitsch et al. 2007),
akik egyébként az EKKR bemutatása során világosan leírják a két keretrendszer
közti különbségeket – ugyanúgy szintleírásként értelmezik, mint az EKKR szintleírásait. Így ennek megfelelően például a megfeleltetési folyamat során – ahogy ez
az eddig megismerhető jelentésekből világosan látszik – sem tesznek különbséget
a két eljárás között. Ennek az lehet az egyik következménye, hogy az EFT-KKR
fentebb ismertetett hatása nem érvényesül, azaz nem rendezi össze a felsőoktatási
ciklusokat, mivel vele szemben is a nemzeti szintek „referencing” eljárását végzik
el az egyes országok a „self-certification” helyett. (Jó példa erre a skót vagy a máltai
megfeleltetés lebonyolítása [SCQF Partnership 2009; MQC 2009].)
A megfeleltetéseket azonban megelőzi a helyi szintű fejlesztés, amelyeknek
ugyancsak sokféle problémával kel megbirkózniuk. Ezek közül – a teljesség igénye
nélkül – emelünk ki néhányat, amelyek a tapasztalatok alapján a legkomolyabb
problémát okozták a fejlesztőknek az egyes országokban.
Valós veszély, hogy egyes országok az EFT-KKR ciklusjellemzőit vagy az
EKKR szintleírásait úgy tekintik, mint amelyek alkalmasak nemzeti leírásként való
adoptálásra, és ez alapján a programfejlesztés és minőségfejlesztés céljának megfelelnek. Ezek a ciklusjellemzők azonban nagyon általános természetűek, és egyik
fő funkciójuk éppen az, hogy segítsenek jóval részletesebb és kontextusérzékeny
nemzeti keretrendszerbeli leírásokat kidolgozni.
Tapasztalható a veszélye annak is, hogy sokan összekeverik az európai keretrendszer és a nemzeti keretrendszer funkcióját. Az európai keretrendszer egy
fordítóeszköz az egyes országok képesítési keretrendszerei között. Az összevetést
segítik, ezzel támogatva a képesítések összehasonlítását, de nem írnak le egyetlen
létező képesítést sem. A nemzeti kontextusok figyelembevétele, esetleg reformcé72

lok vagy a képesítési rendszerrel összefüggő víziók mentén a nemzeti képesítési
keretrendszerek szintleíró jellemzői jóval összetettebb, strukturáltabb és konkrétabb formát öltenek. Azaz az európai keretrendszerrel nem helyettesíthetők a nemzeti keretrendszerek.
Ezeket a veszélyeket jól mutatják olyan konkrét, technikai jelmezben megjelenő jelenségek, mint például a keretrendszer szintjeinek számáról való döntés.
Ez a kérdés máshogy merül fel a felsőoktatási, mint a nemzeti keretrendszerek
esetében: a felsőoktatás ciklusokra kell megalkossa keretrendszerét, és sok országban a három ciklus egybeesik a nemzeti keretrendszer legfelső három szintjével.
Ugyanakkor van néhány ország, ahol ez nincs így, pl. az angolszász világban számos köztes, finoman hangolt szint létezik a ciklusokon belül; Lengyelországban
a közoktatás és a felsőoktatás közti átmeneti szint hiányzik (ez lenne az első ciklusba tartozó rövidebb képzések esete); Horvátországban a második és harmadik
ciklus között van még egy ciklus (egyfajta kutató master) stb. Az országok többsége azonban – saját nemzeti keretrendszerére is tekintettel – nem hoz létre külön
szinteket, hanem megelégszik az EFT-KKR-ben meghatározott három kimenettel.
(A kivételek azok az országok, ahol a nemzeti keretrendszer korábban kiépült,
mint az EFT-KKR.)
A nemzeti képesítési keretrendszerek esetében komolyabb problémának
látszik a szintezés. Sok ország, ahol az EKKR megjelenése előtt kezdtek neki a
nemzeti keretrendszer fejlesztésének (az angolszász országok), nyolcnál általában
több szintet hoztak létre. Azok az országok, amelyek az EKKR hatására fogtak bele
nemzeti keretrendszer kialakításába, általában 8 szintet határoznak meg. Kivétel
ezalól pl. Lengyelország, ahol várhatóan hét szint lesz a fentebb említett átmeneti
szint hiánya miatt (bár még nem zárult le a vita erről), vagy Horvátország, ahol a
nyolc fő szint mellett négy köztes szintet is kialakítanak). Jól látszik tehát, hogy –
bár a szakemberek óva intenek attól, hogy az EKKR-re tekintettel, ne pedig a helyi,
nemzeti viszonyok alapján alakítsák ki az országok a szinteket – az EKKR erős
befolyást gyakorol: a későbbi megfeleltetés szempontja felülírja a helyi jellegzetességek figyelembevételének szempontját. Az azonban feltehető, hogy ezekben
az esetekben a nemzeti képesítések nemzeti keretrendszerbe sorolása okoz majd
komolyabb problémákat. Ezt a kimondatlan, feldolgozatlan, feloldatlan érdekkonfliktust jól jelzi egyes elképzelésekben a köztes szintek kialakítására tett javaslat.
Ezekben az esetekben a fejlesztők jól érzékelik a nemzeti képesítési rendszer sajátosságait, amelyek nyomán nyolcnál több szint létrehozása lenne reális, de nem
tudnak elszakadni az EKKR-hez való igazodás kényszerétől. A konfliktust öszvérmegoldás hozza, a nyolc szinten belül köztes szinteket hoznak létre. Ezek a köztes
szintek később a képesítési rendszer nyomására vagy eltűnnek, vagy valódi szintekké válnak, így a pillanatnyi technikai eljárás csak ideig óráig oldja meg, fedi el
a problémát.
Az Európai Bizottság számos olyan pályázati alapú támogató programot
indított, amelyek egy-egy szektor vagy alszektor regionális (európai) képesítési
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keretrendszerének kialakítását célozza. Nehézséget okozhat ezekbe a nemzetközi
együttműködésben kialakított keretrendszerekbe tartozó képesítéseknek az egyes
nemzeti képesítési keretrendszerekbe való koherens illesztése; ad abszurdum előfordulhat, hogy egy szektoron belül részletesen egyezetett képesítés a különböző
országok képesítési keretrendszerében végül eltérő szintre kerül, vagy majd ezt
mutatja meg ezeknek a nemzeti képesítési keretrendszereknek az EKKR-rel való
megfeleltetése. Ugyanez a probléma merülhet fel a nagyobb ipari, kereskedelmi
szektorok által kiadott képesítések vonatkozásában, amelyeket akár globális méretű keretrendszerek szinteznek. Ezekre a kérdésekre, az általa előre jelzett ellentmondás feloldására jelenleg még nincsenek válaszok, kitapasztalt jó megoldások.
Ugyanakkor a fő problémát egyelőre ebben az esetben amúgy is az jelenti, hogy
hogyan lehet elérni e képesítési rendszerek, illetve tulajdonosaik csatlakozását a
nemzeti, illetve európai képesítési keretrendszerekhez.
A koncepció fő kritikája és hátrányára írják, hogy a tanulási eredmények
definiálása (mind konceptuálisan, mind operacionálisan) nagyon nehéz, az eddigi
kísérletek vitathatók. Többek között ebből is eredően a koncepciónak a hagyományos akadémiai közegben nincs legitimációja, amely az alkalmazásba vétel egyik
legkomolyabb akadályát jelentheti. Sokan félnek attól, hogy a tantervek, modulok, kurzusok tanulási eredmények terminusaiban meghatározott, leírt kimenetei
– azáltal, hogy ilyen egységekben jól definiált tudás- és képességeredményeket
határoznak meg – széttöredezetté teszik a felsőoktatási tanulási-kutatási folyamat
révén megragadni kívánt „Egész”-et, és ezáltal nemcsak az Egész érzete veszik el,
hanem a komplex képességek tiszteletének hiánya is. Ezzel együtt sokan félnek
attól is, hogy elvész a felsőoktatásból a rejtett értékekre való nyitottság is, amely az
előre nem specifikálható fontos tanulási eredmények felismerésére és fejlesztésére
való készséget jelenti az egyetemi hagyományban.
Ezek a kritikák, a kétsebességes természet meg is határozza a főbb vitapontokat, amelyekkel a felsőoktatás világában találkozni lehet. Gyakran felmerül,
hogy a tanulási eredmények koncepciója – több más hasonló elődjéhez hasonlóan
– vajon csak policy-fejlesztők retorikája, vagy figyelembe veendő realitás? Men�nyiben mesterséges konstrukció, egyáltalán megvalósítható-e? Ezekkel a felvetésekkel kapcsoltban azonban meg kell állapítanunk, hogy azok nélkülözik vagy
figyelmen kívül hagyják a már megvalósult helyzetek tapasztalatait. Az azonban
valódi vitapont, hogy mennyiben érdemi megfontolások és mennyiben regulációs
szándékok tolják előtérbe a tanulási eredmények alkalmazására való ösztönzést.
Meg kell engednünk, hogy mindkét szándék valószínűleg jelen van, ám országonként, sőt intézményenként is eltérő lehet ezek aránya, súlya a programfejlesztők
gondolkodásában.
Mindenesetre fontos látni, hogy a tanulási eredmények alkalmazásának
elterjedése kulcskérdés a képesítési keretrendszerek megvalósítása szempontjából, azok ugyanis a tanulási eredményekre építenek. A bolognai ciklusos képzési szerkezetre történő áttérés során a magyar felsőoktatásban bevezetett, tanulá74

si eredményeket használó magyar felsőoktatási keretrendszer megvalósulásáról
szóló elemzések végkicsengése jól jelzi, hogy a keretrendszerek használatbavétele,
hatása meghiúsul, ha a tanulási eredmények nem töltik be legalább alapszinten a
szerepüket.
Felmerül, hogy a JQI és a Tuning sikere vagy az Erasmus Tematikus Hálózatok sok résztvevőt bevonó fejlesztési módszerei miért nem fejtettek ki nagyobb
hatást az egyes országokban. Ennek valószínűleg épp az általuk alkalmazott működésmód ad magyarázatot. Egyrészt a dublini leíró jellemzők fejlesztése minisztériumi és minőségügyi ügynökségek szakembereinek közreműködésével zajlott,
de összességében csak kevés embert érintett. A további szakterületi fejlesztések
pedig – csakúgy mint a Tuning vagy az Erasmus esetében – bár a diszciplináris
csoportok sok szereplőt bevontak (15-20 fős, alkalmanként még nagyobb csoportokban dolgoztak), ez valójában országonként egy, legfeljebb két résztvevőt jelentett, intézményenként pedig valóban csak egyet. Emiatt nem alakult ki sem az
egyes intézményekben, sem a tagországokban egy olyan kritikus tömeg, amely
már láthatóvá tette volna az intézmény akadémiai közössége, illetve az ország felsőoktatási közössége számára az újfajta megközelítésben zajló programfejlesztések
eredményeit és módszereit. Ez magyarázza e programok alacsony láthatóságát, ismertségét, végső soron szinte érzékelhetetlen hatását az EFT-ben.
Ugyan a magyar fejlesztőmunka számára még korai felvetés, de következményeit tekintve mindenképpen fontos kérdés az, amit korábban már futólag említettünk a kétféle keretrendszerrel kapcsolatban, hogy tudniillik mennyiben lehet
őket egyben, illetve mennyiben szükséges őket külön kezelni. Többféle folyamatot
is láthatunk az európai gyakorlatban. Egyfelől vannak országok, amelyek nemzeti
keretrendszerüket a felsőoktatásra is kiterjesztik, és ezt integrált módon teszik,
azaz felsőoktatásban kiadott képesítésekre ugyanazok a szintleíró jellemzősorok
vonatkoznak, mint minden más képesítésre. Azonban kevés ilyen példánk van
(Skócia, Málta, Franciaország). Gyakoribb az a megoldás, amelyben az integrált
nemzeti keretrendszer a felsőoktatásra vonatkozóan kivételt tesz. Ezt többféle
technikával kezelik: például a legfelső szintek metaleírásokká válnak, átfogva egy
létező nemzeti felsőoktatási keretrendszert (pl. ilyen a nemrégen bemutatott flamand-belga keretrendszer, a német keretrendszer), a nemzeti keretrendszer eleve
metaszintű, és az alágazati keretrendszereket fogják össze (pl. ilyen az ír keretrendszer), többféle keretrendszer működik egymás mellett, és igyekeznek kölcsönös megfeleltetéseket tenni egymás között (ez a helyzet Angliában), vagy a most
fejlesztés alatt álló keretrendszer a felsőbb szinteken kettéválik, egyik ága az egész
életen át tartó tanulást szolgálja, másik ága a felsőoktatásban kiadott képesítésekre vonatkozik (erről a megoldásról született politikai döntés e sorok írása körüli
időben Ausztriában). Mindezek azt sugallják, hogy bármennyire is ez lett volna a
szakpolitikai szándék európai vagy nemzeti szinten, a felsőoktatás beillesztése a
keretrendszerekbe nem megy zökkenőmentesen, és többnyire külön felsőoktatásra
vonatkozó keretek jelennek meg vagy élnek tovább. Ennek egyik fő oka valószí75

nűleg a fentebb részletesen leírt ellenállás a tanulási eredmények alkalmazására a
felsőoktatási intézményekben, továbbá a felsőoktatás félelme az eddig kizárólagos
hatáskörébe tartozó képesítési szintek feletti rendelkezés elvesztésétől.
Ezek a jelenségek egyébként a metakereteknek való megfeleltetési eljárásokban is tetten érhetők. Az integrált nemzeti keretrendszereket egyetlen differenciálatlan eljárásban feleltették meg az EKKR-nek és az EFT-KKR-nek, egyébként
ez utóbbi eltérő követelményeiről tudomást sem véve, hanem ugyanúgy szintként
tekintve a ciklusok jellemzőire, mint az EKKR szintleírásaira (SCQF Partnership
2009; MQC 2009). Az angol QCF megfeleltetése során, ahol egyébként a békés egymás mellett élés a gyakorlat a felsőoktatási keretrendszerrel, a felsőoktatás ellenállt
annak, hogy a zárójelentésben a két keretrendszer egymásnak megfelelő szintjeit
közvetlenül egymáshoz hasonlítsák, egymás mellé rendeljék (QCA 2009). Azok az
országok, ahol a felsőoktatásra elkülönülő keretrendszer van, a megfeleltetést külön végzik el az EKKR-hez és az EFT-KKR-hez.

Mit tartalmaznak a viszonyítási (referencing) jelentések?
Az európai ajánlásokból nyilvánvaló, hogy a metakeretek által elképzelt nemzetközi átláthatóságot, elismerést és a nemzetközi mobilitást csak a megfelelően,
világos és átlátható folyamatok eredményeként hozzájuk kapcsolt nemzeti keretrendszerekkel érhetünk el. A nemzeti szintről nézve úgyszintén logikusnak tűnik,
hogy ha az szeretnénk, hogy a hazai keretrendszer és a benne foglalt képesítések „lefordíthatóak” és érthetőek legyenek Európában és azon kívül is, akkor demonstrálnunk kell, hogy a rendszerünk „lefordítható”. Ezt pedig azzal érhetjük
el, hogy a saját képesítési rendszerünket hozzáillesztjük az EKKR-hez. Az európai
keretrendszerek semleges referenciapontként szolgálnak, és így megkönnyítik a
nemzeti képesítési rendszerek és keretrendszerek közötti párbeszédet.
Az ír illeszkedési folyamatról szóló jelentés (Murray 2009b) is elismeri a két
folyamat közötti különbségeket és azonosságokat: mindkettő európai metakeret,
átívelő keretrendszer, a tanulás széles spektrumát fogják át, az átláthatóságot, az
egész életen át tartó tanulást és a mobilitást hivatottak elősegíteni. (Itt érdemes
megjegyezni, hogy az ír megközelítés egyik legfőbb erénye, hogy sikerült megteremtenie a szakképzés és a felsőoktatás rendszere közötti átmenetet.) Nyilvánvaló, hogy az EKKR 5–8. szintje magában foglalja a bolognai keretrendszer három
ciklusát. A tanulási eredmények összehasonlítása a nemzeti és európai szinteken
puszta rutin eljárásnak is tekinthető. Az illeszkedés egyéb kritériumainak teljesítése azonban nem hagyható figyelmen kívül. Különösen a következők:
▪▪ a nemzeti képesítési keretrendszerek és a hozzájuk tartozó képesítések tanulási eredményekre épüljenek,
▪▪ a képesítések átlátható folyamatok útján kerüljenek a keretrendszerbe,
▪▪ a nemzeti minőségbiztosítási rendszerek hivatkozzanak a keretrendszerre.
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E feltételek teljesítése győz meg minket arról, hogy a keretrendszer valódi
és az adott nemzeti kontextusban valósul meg. Ez a „valódiság” azonban igazi kihívásként vetődik fel a keretrendszerüket most kidolgozó államok számára. A keretrendszer kidolgozása hosszú időbe telik és szemléletváltást igényel. A változás
nem is egyszerre történik az egyes szektorok között, még azokon belül, vagy akár
az egyes intézményeken belül sem. Az illeszkedésről kialakított jelentés így csak
egy pillanatkép az akkori helyzetről. Ezért a későbbiekben gondoskodni kell arról,
hogy a változásokat is hasonló módon regisztrálják. További érdekes kérdés lehet,
hogy a képesítési szintek vagy keretek ilyen jellegű lefordítása a nemzeti határokon túlra hatással lesz-e az egyes képesítések hagyományos értelmezésére a tagállamok között, pl., ha egy adott rendszerben egy képesítést a „legjobb megfelelés”
elve alapján sorolnak be a keretrendszerbe, amelyet aztán az illeszkedési folyamat
segítségével lefordítanak egy másik keretrendszerre, amelyben más képesítéseket
hasonló módon soroltak be.
Az EFT-keretrendszer esetében, a megfelelést igazoló jelentéseket a fent jelzett „úttörő” országokon kívül már benyújtotta Anglia, Wales és Észak-Írország,
Belgium (a flamand közösség), Hollandia és Németország. Az első, az EKKR-hez
történő illeszkedést dokumentáló nemzeti jelentések még ezután készülnek el. Valószínűleg inkább a formális tanulás eredményeire koncentrálnak majd. A ráhangolódás egy dinamikus folyamat, nem egyszerre történik, folyamatosan követnie
kell majd az egyes rendszerekben történő változásokat. Az első lépés a gyakran
„implicit” keretrendszertől történő elmozdulás egy átláthatóbb keretrendszer felé,
így segítve elő az érthetőséget és a kölcsönös bizalom kialakulását nemzeti és európai szinten egyaránt.
A bolognai folyamat keretében mind a skót, mind az ír jelentés tartalmazza
például a következőket:
1. Összefoglaló – a jelentés fő célja és üzenetei
2. A kontextus rövid leírása
▪▪ A felsőoktatási rendszer bemutatása
▪▪ Bejutási feltételek valamennyi szinten
▪▪ Előrejutás a rendszerben – melyek a nyitott útvonalak? Vannak-e zsákutcák”?
▪▪ Hogyan gondozzák a minőségbiztosítást? Melyek az ezért felelős testületek
és hogyan működnek? Megbízhatóak-e az eljárások és a testületek (vagyis
megfelelnek-e a Bergenben elfogadott „A minőségbiztosítás európai sztenderdjei és útmutatásai” c. alapdokumentum irányelveinek)?
▪▪ Vannak-e a rendszerben az ECTS-től eltérő kredit meghatározások, és ha
igen, kompatibilisek-e az ECTS-sel?
3. Mindkét jelentés az eredeti ETF-keretrendszer meghatározására született tervezet szempontrendszerét és javasolt eljárásait használta, amelyet a miniszterek
Bergenben elfogadtak.
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4. Következtetések
5. Mellékletek: a nemzeti rendszer részletes leírása
▪▪ A dublini jellemzők összehasonlítása a nemzeti képesítési keretrendszer képesítési jellemzőivel.
▪▪ A megfeleltetés szempontjából releváns, nem kimeneti jellegű tényezők ismertetése
▪▪ Glosszárium
6. A megfelelést igazoló levél csatolása.
Az EKKR-re vonatkozó jelentések struktúrája hasonló, ugyanakkor a jelentések
egyrészt lényegesen összetettebbek (sokkal nagyobb rendszert kell átfogni), másrészt a kevésbé előíró, normatív szempontok miatt, nem igazoló jellegűek. A szigetországban most készülő jelentés szerkezetére (és üzeneteire is) erősen rányomja
a bélyegét egy igen tanulságos belső folyamat, amellyel az Egyesült Királyságot
alkotó országok igyekeznek a saját keretrendszerüket (és ezzel képzési rendszerüket összehangolni), így végső jelentésüket az EKKR-hez történő illeszkedésről még
ez év vége előtt közösen nyújtják be.
A skót EKKR-jelentés elkészítésének folyamatáról érdemes a következőt
megemlíteni: Az illeszkedés egyik alapkérdése, hogy mit mivel hasonlítunk ös�sze. A kész keretrendszerek esetében – tekintettel az európai szintű rendszerek
és a nemzeti keretrendszerek nyilvánvaló különbségére – minden esetben a saját rendszerükből indultak ki, és a nemzeti keretrendszer szintjeit hasonlították
az EKKR-hez, és nem fordítva! A kontinensen ez igen nagy nehézségeket okoz,
hiszen maguk a keretrendszerek most készülnek, és a munkálatok eleve erősen
arra koncentrálnak, hogy minél jobban megfeleljenek az EKKR-rendszernek. (Ez
a kérdés pl. a felsőoktatás esetében már Magyarországon is felmerült az OKKRmunkacsoport jelentéseiben a felsőoktatás szintjeivel kapcsolatban, pl. a 6. szint
elhagyásának gondolata.) Ennek egyik fő oka, hogy a felsőoktatásban, gyakran
sebtében elkészült KKK-k nem igazán végiggondoltak és következetesek, ezért a
megfeleltetésük a jelen állapotukban igen sok nehézséget okoz. Ezért nem nélkülözhető az a háromciklusú képzésre történő áttérés keretében még amúgy is hátralévő feladat, amely a ciklusos képzésben az egyes szintek (ciklusok) tanulási eredményeinek pontosabb meghatározását, illetve az egyes képzési területek, szakok
elvárt tanulási eredményeinek részletes kidolgozását jelenti. Ezt már érdemes az
OKKR keretében, ahhoz igazodva elvégezni.
A kép tehát igen vegyes, és nem teszi könnyebbé a magyar fejlesztők dolgát,
különösen abban a tervezési-fejlesztési keretben nem, amelyben egy felsőoktatáshoz rendelt projekt keretében kell(ene) kifejleszteni az átfogó nemzeti keretrendszer felső szintjeit. Az európai körkép azt mutatja, hogy igen kevés az esély arra,
hogy egy ilyen szerkezetben az egész életen át tartó tanulás és a felsőoktatás közös
szintleírásai létre tudjanak jönni úgy, hogy azt minden érintett elfogadja és alkalmazza.
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8. Képesítések besorolása: alapelvek
Egy konkrét képesítés nemzeti vagy szektorális keretrendszerbe sorolása más természetű folyamat, mint az előző fejezetben tárgyalt „illesztés”. A képesítést ebben az esetben egy kimeneti sztenderdeket (minden képesítésre vonatkozó leíró
jellemzőket: pl. tanulási eredményeket, időtartamokat, krediteket stb.) tartalmazó
szinthez kapcsolják hozzá, a képesítéshez viszonyítva külső szakemberek, testületek, és ennek célja a képesítés elhelyezése a szektor vagy az ország képesítési rendszerében. Ezáltal láthatóvá válik a képesítés más képesítésekhez való viszonya, a
lehetséges kapcsolódások, összefüggések, ami a tanulók, a felhasználók, a társadalom egésze számára áttekinthetőbbé és érthetőbbé teszi a képesítések rendszerét, a
lehetséges tanulási utakat.
A képesítések nemzeti keretrendszerbe történő besorolásának működtetése
kétfelé ágazik. Egyfelől a természetes út az, amikor a már kész, működő keretrendszer kimeneti jellemzőire tekintettel, azok lebontásával, alágazati, majd szakterületi specifikálásával történik meg egy képesítés fejlesztése. Ekkor valójában már
nem is a keretrendszerhez, hanem az abból eredő szakterületi specifikációkhoz
igazodva, azokra tekintettel történik meg a képesítés kialakítása, és ez már önmagában is vezérli a keretrendszer adott szintjére való besorolást. Ekkor a besorolásról való döntés az esetek túlnyomó többségében egyszerűnek tekinthető, és
a figyelemnek – és a minőségbiztosítási eljárásoknak is – elsősorban a képesítés
előállításának folyamatára kell irányulnia.
Másfelől azonban a keretrendszer létrehozásának pillanatában már meglévő
képesítések, alágazati (és ha van, szakterületi) kimeneti sztenderdek képesítési keretrendszer alá történő besorolása során valószínűleg problémák, kétes helyzetek,
nem kellő illeszkedések sokaságával szembesülnek majd mindazok a szereplők,
akik a besorolásokban közreműködnek. A meglévő képesítések kezdeti besorolásának sikeressége és helytállósága ugyanakkor nagyon fontos mozzanat, mert ettől
függ az, hogy a keretrendszer működőképes lesz-e, a besorolt képesítéseket átláthatóvá és érthetővé teszi-e, végső soron a képzési rendszer és a munka világának
szereplői megbízható, hiteles eszköznek fogadják-e el azt. Ezért ebben az esetben
a besorolás körülményeire és eredményeire szükséges kiemelt figyelmet fordítani.
Azon belül is az érintettek bevonása, a láthatóvá tétel és a dokumentáltság biztosítása alapvető. A besorolásokról való döntés során gondosan ügyelni szükséges a
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fentebb már említett európai és bolognai keretrendszerekhez kialakított irányelveknek, kritériumoknak való megfelelésre, hiszen azok közül több is a képesítések
és a nemzeti/felsőoktatási képesítési keretrendszer kapcsolatát érinti. Ezek végső
soron épp e kockázatos lépéssor hiteles végrehajtásában nyújtanak segítséget. Így
a minőségbiztosításnak ezeknek a kritériumoknak a teljesülését kell elsősorban
vizsgálnia és elősegítenie.
Mielőtt részletesebben megnézzük e követelmények egyes képesítésekre vonatkozó elemeit, szükséges felhívni a figyelmet a besorolások egy sajátos alesetére,
amely további bonyolult szempontokat vet fel: ez a már nem létező, évekkel korábbi képesítéseknek, illetve évekkel korábbi alágazati kimeneti (vagy épp bemeneti)
sztenderdeknek az új képesítési keretrendszer alá történő besorolása. Természetesen ez egy rövid ideig elodázható feladat, és akár egyéni kezdeményezésekre adott
válaszként, fokozatosan végezhető az ilyen képesítések, sztenderdek besorolása.
A korai képesítések dokumentáltságának, alkalmazott sztenderdjeinek eltérései
azonban sok esetben okozhatnak nehézségeket a döntések meghozatalában.

A megfeleltetések kritériumai
A nemzeti/felsőoktatási képesítési keretrendszereknek az EKKR-hez, illetve az
EFT-KKR-hez illesztésére kidolgozott kritériumok, továbbá egyes elől járó, saját
nemzeti keretrendszerüket az európai keretrendszernek már megfeleltető ország
nyilvánosságra hozott jelentései és közzétett tapasztalatai alapján adaptálható egy
általános kritériumsor a meglévő képesítések, illetve alágazati kimeneti sztenderdek nemzeti keretrendszernek (és a felsőoktatási ciklusoknak a bergeni felsőoktatási keretrendszernek) a megfeleltetéséhez.

A) Előfeltétel jellegű alapelvek
1. A képesítések, illetve alágazati kimeneti sztenderdek legyenek jóváhagyva az arra felhatalmazott hatóság(ok) részéről, azaz legyen hivatalos státusuk.
Ezek a felsőoktatási képesítésekre vonatkozóan megvalósultnak tekinthetők, tekintettel arra, hogy minden képesítést valamilyen rendelet szabályoz. Az
alágazati, azaz a felsőoktatás kimeneti sztenderdjeire vonatkozóan csak részben
valósult meg: az alapképzésre és a mesterképzésre vonatkozóan a 15/2006. sz. OM
rendelet 1. melléklete meghatározza a ciklusdeskriptorokat; a felsőfokú szakképzések tekintetében az OKJ-s szakmai és vizsgakövetelmények meghatározzák a
tevékenység- és tulajdonságprofilokat; a doktori képzés esetében azonban nincs
ilyen kimeneti szabályozás.
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2. A képesítések, illetve az alágazati kimeneti sztenderdek létrejöttének és elfogadásának
folyamata legyen szabályozott.
Ez az elv a felsőoktatás képesítéseinek létrehozására vonatkozóan megvalósult, a kimeneti sztenderdek tekintetében azonban – a felsőfokú szakképzést kivéve – nem: nincs szabályozva, hogy milyen szereplők milyen folyamatban alakítják
ki ezeket a sztenderdeket.
3. A képesítések, illetve az alágazati kimeneti sztenderdek legyenek validáltak.
A felsőfokú szakképzések vonatkozásában ez az elv megvalósul, mert az
OKJ keretében a szakmai és vizsgakövetelmények, a tevékenység és tulajdonságprofilok létrehozása során egy validálási szakasz is a folyamat része. Az alap- és
mesterképzések, továbbá a doktori képzések nyomán kiadott képesítések esetében
azonban a validálás a képesítést fejlesztők belátása alapján történik meg vagy marad el, erre vonatkozó érvényesített előírás vagy a követendő lépésekre vonatkozó ágazaton belüli megegyezés nincs. Megjegyzendő, hogy sok évvel ezelőtt ez
a mozzanat és egy erre felügyelő testület (Felsőoktatási és Tudományos Tanács)
jelen volt az alágazat képesítési rendszerében, de idővel ez a funkció elhalványult.
A felsőoktatás alap- és mesterciklusának kimeneti jellemzőinek vonatkozásában
validálás nem vagy csak esetlegesen, néhány képesítés esetében történt, és erre
vonatkozó előírás vagy közmegegyezés sem alakult ki.
4. A képesítéseket, illetve az alágazati kimeneti sztenderdeket kidolgozó testület vagy testületek rendelkezzenek egyértelmű felhatalmazással.
A képesítésekre vonatkozóan minden alágazatban szabályozott a kérdés, a
képesítéseket kidolgozó szereplők erre vonatkozóan felhatalmazással rendelkeznek. A felsőoktatás kimeneti sztenderdjeire vonatkozóan azonban ez a felhatalmazás hiányzik. Mint ismeretes, az alap- és a mesterképzés ciklusleíró kimeneti
deskriptorait a Nemzeti Bologna Bizottság (NBB) dolgozta ki, ám e testület nem
rendelkezik erre vonatozóan felhatalmazással. Az NBB azonban nem sajátította ki
ezt a jogot, ugyanis más testületnek sincs ilyen felhatalmazása.
5. A képesítések, illetve az alágazati kimeneti sztenderdek bizonyíthatóan tanulási eredményeken alapulnak. A felsőoktatási keretrendszer vonatkozásában a képesítések ECTS- vagy
ECTS-kompatibilis kreditek megszerzéséhez vannak kötve.
Az elv kreditekre vonatkozó része a magyar felsőoktatásban régóta teljesül.
Az elv első része az elkészült ciklusleíró jellemzők tekintetében szintén érvényesül, hiszen az alap- és mesterképzési ciklus kimeneti sztenderdjei a dublini leíró
jellemzőket követi és tanulási eredményekben fogalmazza meg a követelményeket. A felsőfokú szakképzés vonatkozásában az OKJ kimeneti leírásai egy másfajta
struktúrát követnek (tevékenységprofil és tulajdonságprofil mentén szerveződik a
leírás), de ugyancsak elérendő kompetenciákban határozza meg a követelményeket. A doktori képzésre egyelőre nem készültek kimeneti sztenderdek.
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Ami az egyes képesítéseket illeti, azok sztenderdjei ugyan léteznek (képzési
és kimeneti követelmények), egy alfejezet erejéig kimeneti jellegű, tanulási eredményekben megfogalmazott leírásokat is találunk, ám ezek teljes mértékben súlytalanok, a hangsúly a bemeneti és folyamati dimenziókon van – szemben a közös
minőségbiztosítási elvekkel. Maguk a képesítésekhez vezető utak pedig a programok túlnyomó többségében egyáltalán nem tanulási eredményeken alapulnak.
6. A képzési szolgáltatók minőségbiztosítása kiterjed a képesítések kiadásához vezető értékelési eljárásokra is.
Fontos, hogy a képesítések kiadásához vezető értékelési eljárások és azok
eredménye megfeleljen a képesítés által előírt követelményeknek és megbízható
legyen. Azonban egyelőre a felsőoktatási intézményi minőségbiztosítási rendszerek nem teljes körűen terjednek ki az értékelési eljárásokra és e minőségbiztosítási rendszerek auditálása sem történik meg. Így ennek az elvnek a megvalósulása
egyelőre nem tekinthető kielégítőnek, ezzel együtt nem alkotható megfelelő kép
arról, hogy vajon a képesítések kiadása megfelel-e mindenütt az előírt követelményeknek, azaz a kiadott képesítések megbízhatóak-e.
7. Legyenek konzisztens módon alkalmazható kritériumok a megfeleltetési folyamat döntéseihez.
A megfeleltetési folyamat döntéseinek alapját képező kritériumokat előzetesen meg kell megállapítani, és közzé kell tenni, hogy azokat a megfeleltetési folyamatban közreműködők konzisztens módon alkalmazhassák. Jelenleg ilyen kritériumok egyelőre nincsenek, hiszen még csak az OKKR kialakítása folyik, de az
OKKR létrehozásával, bevezetésével és működtetésével kapcsolatos szabályozási
feladatok között a megfeleltetési kritériumok kialakítása elöl áll.

B) A megfeleltetési eljáráshoz kötődő alapelvek
8. Az előfeltétel típusú alapelvek megvalósulásának érvényt kell szerezni.
A megfeleltetési eljárások megkezdésének idejére a fenti, előfeltétel jellegű,
1–7. számmal jelölt alapelveket szabályozás révén vagy a szereplők egyetértése
alapján életbe kell léptetni, ellenkező eseten a megfeleltetési eljárások számára bizonytalan helyzetek alakulhatnak ki.
9. Világos és bizonyítható kapcsolat van a képesítések/alágazati kimeneti sztenderdek és a
nemzeti keretrendszer képesítési szintleírásai (felsőoktatás esetén: ciklusleírásai) között.
Ennek az elvnek a követése, megvalósítása a megfeleltetései folyamat egyik
legfontosabb mozzanata. Arra láthatunk példát éppen a felsőoktatásban, hogy az
alágazati kimeneti sztenderdek (az alap- és mesterciklusnak a hivatkozott miniszteri rendelet 1. mellékletében meghatározott ciklusjellemző deskriptorai) és az alá
tartozó képesítések (az alap- és mesterfokozatok) között alig található jogi termé82

szetű és érdemi, tartalmi kapcsolat, ahogy erre több elemzés is ráirányította a figyelmet, pl. egy 2006 tavaszán zajló projekt elemzései (lásd Temesi szerk. 2006),
illetve a 2010-es OKKR-alprojekt elemzései (Bókay, Mezősi, Kotschy 2010; Hollós et
al. 2010).
Ugyanakkor az alágazati kimeneti sztenderdek OKKR szintjeihez történő
megfeleltetése során, továbbá ezen sztenderdeknek a felsőoktatás európai képesítési keretrendszeréhez, valamint az OKKR szintjeihez történő megfeleltetése
során kiemelt figyelmet kell arra fordítani, hogy a kapcsolatokat azonosítsák. Az
eljárást segítheti, ha a megfeleltetési eljárást megelőzően sor kerülhet a hiányzó
ciklusleíró jellemzők kidolgozására, a képesítések és a felsőoktatás ciklusjellemző
deskriptorainak hasonló elvek mentén történő összevetésére és a képesítések szükségesnek látszó korrekciójára.
9.1. A megfeleltetési eljárást úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen a képesítések
helyes besorolására. A megfeleltetési folyamat során az eljárás eredményének kialakításához
követték a „best fit” elvet.
A megfeleltetési eljárás során az alágazati kimeneti sztenderdek, illetve az
egyes képesítések, valamint egy-egy adott OKKR-szint között olyan egyértelmű
kapcsolatot, megfelelést szükséges kimutatni, ami megalapozza a megfelelési döntést, amely alapján biztosítani lehet, hogy az alkalmazott eljárások elegendő bizonyítékkal szolgálnak az eredmények és következtetések megalapozásához. Ennek
során nemcsak az azonosított kapcsolat természetét, jellegét, megfelelőségét, de
adott esetben a kapcsolat hiányát vagy problematikus voltát is rögzíteni szükséges.
Ehhez nyújthat segítséget a legjobb illeszkedés (best fit) elv alkalmazása, amelynek
koncepcionális és eljárási részleteit előre rögzíteni szükséges. Mivel alkalmazási
szempontból ez talán az egyik legproblematikusabb, ugyanakkor nagyon fontos
alapelv, ezért külön fejezetet szentelünk e témának.
9.2. A megfeleltetési folyamat minden lépése kellően dokumentált és széles körben, nyilvánosan hozzáférhető.
Az OKKR EKKR-hez, illetve a felsőoktatási keretrendszer FKKR-hez illesztése önértékelő, öntanúsító (self-referencing, self-certificate) folyamat keretében megy végbe. A minőségbiztosításnak a többi ország bizalmának elnyerése
érdekében biztosítania kell a folyamat átláthatóságát és lépésenként meg kell felelnie azoknak a kritériumoknak, amelyeket az EKKR AB, illetve a keretrendszer
munkacsoport kidolgozott. Ezek nagy részben egymást átfedők. Az önértékelést
alátámasztó bizonyítékokat is nyilvánossá kell tenni. Ennek formája egy jelentés.
A jelentésben a megfeleltetési eljárás során mind a létező, mind a hiányzó – ám
szükséges – kapcsolatokat, a best fit vizsgálat megállapításait, a besorolási javaslat
részleteit teljes körűen dokumentálni és értékelni szükséges. A jelentéseket közzé
kell tenni, s a megcélzott olvasóközönség számára világos és közérthető stílusban
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kell megfogalmazni. A döntések, fő megállapítások és javaslatok legyenek a jelentésben könnyen megtalálhatók.
9.3. A megfeleltetési eljárásban közreműködők köre, felkészültsége biztosítani képes az eljárások eredményességét és hitelességét.
Az elv megvalósulásának biztosítása érdekében körültekintően kell eljárni
az eljárásokba bevonandó résztvevők, szakértők kiválasztása során. Fontos, hogy
▪▪ a megfeleltetésben közreműködő szakértők rendelkezzenek a szükséges felkészültséggel és kompetenciával,
▪▪ a szakértőket nagy gondossággal kell kiválasztani,
▪▪ biztosítani kell a szakértők megfelelő tájékoztatását és felkészítését,
▪▪ a szakértők között legyenek külső (pl. más alágazathoz tartozó) szakértők is.
10. Az egyes képesítéseknek a nemzeti keretrendszerbe történő felvételéről szóló döntéshozatali eljárás átlátható.
Ez ismét egy olyan alapelv, amelynek megvalósítására nagy hangsúlyt kell
helyezni a megfeleltetési eljárás döntéshozatali rendjének kidolgozásakor. A felsőoktatás tekintetében ugyanis – bár szabályozva van – egyes képesítések létrejöttével kapcsolatos döntéshozatali eljárás nem minden esetben követhető világosan,
egyes lobbiérdekek jelentősen torzítják a folyamatot. A megfeleltetési eljárás és az
OKKR-be történő besorolási és felvételi döntés során erős nyomás nehezedik majd
mind a besorolási vizsgálatokat végző, mind a döntéseket meghozó szereplőkre az
egyes képesítések vagy képesítéscsoportok „elvárt” besorolására, amelynek nem
mindig felel majd meg a részletes vizsgálati eredmény. Az eredményektől eltérő,
inkább az elvárásoknak megfelelő döntések kockázatának kivédése az OKKR iránti bizalom és a képesítések jobb érthetősége érdekében minden szereplő és érintett
alapvető, elemi érdeke.
11. A megfeleltetési folyamat, a képesítések nemzeti keretrendszerbe történő felvételének
folyamata és eredménye ellenőrzött és hitelesített.
Tekintettel arra, hogy az OKKR-be való besorolási, felvételi döntéseknek
igazgatási következményei is lesznek (pl. az egyes képesítések szintbesorolását fel
kell majd tüntetni a képesítést igazoló oklevelekben, okiratokban), továbbá a képesítések nemzetközi elismerésének eljárásaira is kihatnak, szükséges a besorolási
döntések hitelesítése. A hitelesítési aktus együtt kell járjon a besorolási eredményen túl az oda vezető folyamat ellenőrzésével is. Ennek konkrét lépéseit szabályozni szükséges.
12. A megfeleltetés minőségbiztosításának külső dimenzióját is létre kell hozni. A külső
minőségbiztosítási eljárásba külföldi szakértőket is be kell vonni.
Ennek az elvnek a megvalósítása az OKKR-bevezetés folyamatában később
lesz aktuális, de az OKKR iránti nemzetközi bizalom, az OKKR alá besorolt ké84

pesítések nemzetközi összehasonlításának hitelessége érdekében szükséges lépés.
Azok az országok, amelyek már elvégezték saját nemzeti keretrendszerük illesztését az EKKR-hez, mind bevontak külföldi szakértőket is, így ez a mozzanat nemzetközi gyakorlattá, elvárássá kezd válni. A külső minőségbiztosítás a teljes folyamatot, az alapelvek érvényesülését és az eredmények megbízhatóságát is áttekinti
és értékeli. A külföldi szakértők részvételét gondosan tervezni kell, hogy egyfelől
ne lehetetlenítse el a folyamatokat, másfelől érdemi beletekintést nyújtson a szakértőknek a megfeleltetés szempontjairól, eljárásairól, eredményeiről és problémáiról.

C) Működtetéshez, fenntartáshoz kötődő alapelvek
13. A felsőoktatás – országos szintű – minőségbiztosítási rendszerének a felsőoktatási képesítések nemzeti keretrendszere alapján kell működnie, és összhangban kell lennie a berlini
nyilatkozattal, illetve a minisztereknek a bolognai folyamat során megszülető további nyilatkozataival, valamint a releváns európai elvekkel.
Ennek az elvnek az érvényesítése következetes fejlesztés mentén is hosszabb
időt vesz igénybe. A jelenleg működő minőségbiztosítás sem országos, sem intézményi szinten nem elégíti ki a hivatkozott elvárások és elvek többségét. Az is belátható azonban, hogy egy más típusú, alapvetően folyamat- és bemenet-, valamint
tartalmi alapú, a programok esetén előzetes vizsgálatot is megkövetelő akkreditációs rendszert nem könnyű átállítani egy kimenetorientált, belső és külső elemeket egyaránt alkalmazó minőségbiztosítási rendszerré. Jelenleg az átmenet kezdeti
szakaszában van a felsőoktatás, így a két szemléletmód és azok technikai részletei
együttesen, sokszor összekeveredve vannak jelen és hatnak. Az OKKR megjelenése és a kimeneti dimenziót előtérbe helyező minőségbiztosítási elvek segíthetik az
átállás gyorsabb lefolyását, de az még így is sok évet vesz majd igénybe.
14. Az oklevélmellékletben, a bizonyítványkiegészítőben a képesítésnek a nemzeti keretrendszerben elfoglalt helye, valamint az európai keretrendszerbe való illeszkedése fel van
tüntetve.
Ez az elv a megfeleltetés lebonyolítását követően, egy ellenőrzési, hitelesítési
funkciót követően, és ezekre kiterjedő jogi szabályozás alapján valósulhat meg.
15. Az OKKR és a képesítések megfeleltetése karban van tartva.
A minőségbiztosítási folyamtok során feltárt hiányosságokat, eltéréseket kezelni szükséges, méghozzá ellenőrzött módon. A képesítések szintbesorolásának,
továbbá az OKKR-szintek EKKR-hez illesztésének felülvizsgálatára időről időre
sort kell keríteni. A ciklus hosszát és az alkalmazott felülvizsgálati eljárást világosan meg kell határozni, a folyamatot szabályozni szükséges és előzetesen közzé
kell tenni.

85

D) A keretrendszer intézményeihez, szervezeteihez kötődő alapelvek
16. Világosan meghatározott és nyilvános az érintett/érdekelt hazai szereplők felelősségi köre
a képesítéssel, az alágazati kimeneti követelményekkel kapcsolatban.
A felsőoktatás tekintetében ennek az elvnek a megvalósulása azért problematikus, mert a ciklusleíró jellemzők tekintetében – mint fentebb erre már történt
utalás – nincs felelősségi kör meghatározva, a képesítések tekintetében viszont
rendkívül szűk a képesítésekben érdekelt/érintett szereplők meghatározása. Ebbe
jelenleg csak a képző intézmények, az akkreditációs testület és az irányító hatóság
tartozik bele. Az ő felelősségi körüket a jogszabályok világosan meghatározzák, és
ezek nyilvánosak is, ám nincsenek bevonva a szakmai szervezetek, munkáltatói és
munkavállalói szervezetek és képviseletek, kamarák, a hallgatók. A megfeleltetési
eljárás során – és különösen az OKKR EKKR-hez illesztésére irányuló külső minőségbiztosítási folyamatban – ezek a hiányosságok valószínűleg előtérbe kerülnek
majd.
17. Világosan meghatározott és nyilvános az érintett/érdekelt hazai szereplők felelősségi köre
a megfeleltetési eljárással és döntéshozatallal kapcsolatban.
A megfeleltetés szereplői: képesítésért felelős szereplők (fejlesztők, képzők,
értékelők, hatóságok és testületek), képesítést felhasználó szereplők (hallgatói,
szülői, oktatói, szakmai és munkaadói, valamint munkavállalói szervezetek, a
gazdasági szereplők képviseletei) OKKR intézményei és szervezetei (nemzeti koordinációs pont, képesítési tanács, szakértők, hitelesítő hatóság) között az egyes
funkciókat, feladatokat világosan el kell különíteni és osztani, továbbá ezeket egyértelműen szabályozni szükséges.
18. A megfeleltetést felügyelő szervezet(ek) időről időre készítsenek átfogó, összefoglaló jelentéseket, melyben az értékelések általános és fontos tapasztalatait bemutatják és elemzik.
Ez a karbantartás és a külső minőségbiztosítási folyamathoz tartozó elv,
amelynek majd az OKKR elkészülte és az EKKR-hez való illesztését követően nő
meg a szerepe.
19. Az OKKR intézményei és szervezetei rendelkezzenek saját minőségpolitikával és minőségirányítási eszközökkel.
E szervezetek rendelkezzenek tevékenységük hatásos és hatékony megszervezéséhez és működtetéséhez szükséges és arányos személyi és anyagi erőforrásokkal, megfelelő lehetőséget biztosítva folyamatainak és eljárásainak fejlesztéséhez is. Rendelkezzenek továbbá világos és egyértelmű célokkal, melyeket nyilvánosan elérhető dokumentumban fogalmazzanak meg. Saját működési rendjükben
biztosítsák, hogy az értékelési jelentések következtetéseit és javaslatait harmadik
fél, pl. felsőoktatási intézmények, minisztériumok vagy további érintettek ne be-
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folyásolhassák. Az általuk alkalmazott folyamatok, követelmények és eljárások
legyenek előzetesen meghatározva és közzétéve.

Illeszkedés és a keretrendszer típusa
Az egyes képesítések nemzeti keretrendszerbe sorolása során előforduló illesztési
kérdések a keretrendszer típusától függően eltérőek lehetnek. Ha nem integrált
keretrendszerről van szó, hanem áthidaló (bridging) típusúról, akkor vagy nem
egységes szintleíró jellemzők mentén történik a keretrendszer szintjeinek meghatározása, hanem az alágazati kimeneti szabályozó logikák szerinti leíró jellemzők
szerepelnek az egyes alágazatokhoz leginkább kötődő szinteken, vagy az egységes
szintleíró jellemzők nem közvetlenül a képesítésekre, hanem az egyes szektorok,
alágazatok képesítéseinek kimeneti szabályozóra vonatkoznak. Ezekben az esetekben a besorolás elsődleges problémái az egyes képesítéseknek az alágazati kimeneti sztenderdekhez történő illesztése során jelentkeznek, nem pedig a nemzeti
keretrendszerhez történő illesztés során. A nemzeti keretrendszerek fejlesztésének
jelenlegi szakaszában sok ország ilyen áthidaló keretrendszert fejleszt, köztük Magyarország is. A magyar OKKR is áthidaló/átívelő típusú, azaz az egyes alágazatok
képesítéseinek kimeneti szabályozóit köti össze, fogadja be és nem az egyes képesítéseket közvetlenül. Ugyanakkor magán viseli az integrált keretrendszerek azon
jellemzőjét, hogy a szintleírásokat egységes struktúrában és többé-kevésbé azonos
leíró jellemzőkkel fogalmazza meg. Ebből az is következik, hogy nem elsősorban
besoroló, hanem illesztő jellegű megfeleltetési eljárást kell majd lefolytatni: az eljárás során fellépő nehézségek elsősorban az alágazatok kimeneti jellemzői és az
OKKR-szintleírások illesztése során kerülnek majd elő. Ugyanakkor ez egy olyan
illesztési folyamat, melynek során nagy valószínűséggel nem lehet majd eltekinteni az egyes képesítések vizsgálatától sem, és legalább ellenőrző jelleggel meg
kell próbálni közvetlenül besorolni néhányat a nemzeti keretrendszer szintjeire.
A továbbiakban ebben a kettős eljárásban fogjuk vizsgálni a leginkább illeszkedés
elvének eseteit és érvényesíthetőségét.
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9. A legjobb illeszkedés elvének
alkalmazási kérdései
A legjobb illeszkedés elvének kialakítására és gyakorlatban történő alkalmazására
a megfeleltetés folyamatában szerkezeti és tartalmi eltérések miatt is szükség lehet.
A tapasztalatok szerint az esetek túlnyomó többségében ilyen helyzet áll fenn.
Szerkezeti eltérés a szintek számának különbözősége, a szintleíró kategóriák számának és jellegének eltérése. Gyakori hogy a besorolandó képesítés tanulási eredményekben megfogalmazott kimeneti leíró jellemzőinek, illetve a befogadó keretrendszer szintleíró jellemzőinek belső struktúrája eltér egymástól. Egy
szektorális szabályozás kimeneti leírásának vagy egy nemzeti keretrendszer szintleírásának belső struktúrája is különbözhet a referencia keretrendszer (amihez illeszteni akarjuk) szintleírásainak struktúrájától. A magyar OKKR pl. négy kategóriába rendezi a szintleíró jellemzőket, az ír keretrendszer nyolcba, míg a referenciaként szolgáló EKKR csak háromba. A magyar OKKR tudás, képesség, attitűd, valamint autonómia és felelősség kategóriákban hozza létre a kimeneti jellemzőket,
míg az új OKJ-szabályozás a képesítéseket két kategória mentén (tevékenységprofil
és tulajdonságprofil) jellemzi. Ezekben az esetekben nem mindig könnyű megtalálni a legjobb megfeleléseket a képesítés és a szint, illetve az alágazati szabályozó
eszköz és a referenciakeret szintjei között.
Inkább már tartalmi jellegű eltérés, ha az egyes leíró kategóriákban szereplő
leírások nem koherensek a referenciakeret leíró kategóriáiban szereplő leírással.
Az azonos szinten lévő képesítések is különbözhetnek a tudás, a képességek és az
egyéb kompetenciák belső egyensúlya, a képesítéshez vezető tanulás mértéke és
útvonala, valamint a rendelkezésre álló átjárhatósági és előrehaladási lehetőségek
szerint.
Ugyancsak szükséges a best fit eljárás akkor is, ha a besorolandó képesítések (alágazati szabályozó elemek, pl. sztenderdek) nem kimenetorientáltak, vagy
hatásgyakorló erejüket tekintve nem a kimeneti elemek, hanem bemeneti vagy folyamatszabályozó elemeik a dominánsak. (Ilyen helyzet van jelenleg a magyar felsőoktatás képesítéseinek szabályozásánál: bár vannak kimeneti, tanulási eredményekben megfogalmazott sztenderdek országos szinten és a képesítések szintjén
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is, azonban mellettük input szabályozó sztenderdek is működnek, és ezek hatása,
ereje jóval meghatározóbb, mint a kimeneti sztenderdeké.)
Nyilvánvaló, hogy a képesítési keretrendszer működésbe hozásához szükséges megfeleltetést ezekben az esetekben is el kell végezni, mégpedig úgy, hogy
a besorolt képesítések, az összeillesztett szintek továbbra is érthetőek maradjanak
a képesítéseket használók számára. A megfeleltetés azonban, különösen a jelentősebb eltérések esetén meglehetősen nehéz feladat, és a tétje is nagy: ezen áll vagy
bukik az adott képesítéssel (vagy akár az egész képesítési keretrendszerrel) szembeni felhasználói bizalom.
A besorolás, az illesztés lényege a képesítést használók (a képzési rendszer
tagjai: képző intézmények, háttérintézmények, testületek, a tanulók, szüleik, az
oktatók és a szakapparátus; valamint a munkaerőpiac szereplői: munkaadók, fejvadász cégek, szakmai szervezetek) közötti kölcsönös bizalom megteremtése és
fenntartása a besorolás, az illesztés eredményében, azaz a képesítéshez, alágazati
kimenti szinthez rendelt OKKR-szint adekvátságának belátása és elfogadása. Ezért
az eljárás hitelessége érdekében a folyamatnak bizonyos előre meghatározott kritériumoknak való megfelelést és az átláthatóságot biztosítania szükséges.
A kölcsönös bizalmat leginkább az érintettek részvétele és közös, konszenzusos döntése építheti fel, az átláthatóságot pedig az eljárás során keletkező adatok, dokumentumok, értékelések, megfontolások és döntések írásos rögzítése és
nyilvánosságra hozása (utólagos visszakereshetősége, ellenőrizhetősége) adhatja.
Ezért a besorolás, az illesztés általában pontos tervezést, alapos előkészítést, konszenzusos döntést és nyilvánosságot igényel; ebből is látható, hogy nem egyszerűen menedzselhető és nem rövid idejű folyamatról van szó.
A besorolások kulcsmozzanata a döntés egy-egy képesítés besorolásáról.
A döntést előkészítő vizsgálatok előzik meg, amelyben az adott képesítés (kimeneti) jellemzőit összevetik a képesítési keret szintleíró jellemzőivel. A vizsgálat
eredményei alapján születik meg a döntés a besorolásról. (Jó esetben a döntést minőségvizsgálat követi, amelynek nyomán hitelesítési aktus következik, azaz jelen
van egy folyamatba épített ellenőrzési elem is.)

A legjobb illeszkedés elve alkalmazásának helyzetei, esetei
Mivel a legjobb illeszkedés elve annak belátása, tudomásul vétele, hogy bizonyos
esetekben nem létezik tökéletes megfelelés egy képesítés és egy keretrendszer
szintleírása vagy két keretrendszer szintje(i)nek leíró jellemzői között, ezért közelítő értékeléssel igyekszünk az optimális harmóniát biztosítani. A best fit elv régi és
gyakorta alkalmazott elv a matematikában vagy a mérnöki munkában.
A megfeleltetési eljárásra és abban a best fit elv alkalmazására többféle gyakorlat is kialakult az elmúlt időszakban, ezekre azonban csak töredékes rálátásunk
van, és ismereteink a személyes beszámolókon túl a megfeleltetési eljárást lefolytató országok által kiadott jelentésekből táplálkozhat.
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Az illesztési, besorolási döntést előkészítő vizsgálat kimeneti leíró kategóriánként vizsgálja meg az adott képesítés kimeneti jellemzőit, és veti össze a képesítési keretrendszer szintleíró jellemzőivel. Optimális esetben a képesítések és képesítési keretrendszer kimeneti leírásainak, illetve szintleíró jellemzőinek kategóriái
azonosak, és a képesítés kimeneti jellemzői kategóriánként viszonylag pontosan
kapcsolódnak a képesítési keret szintleíró jellemzőinek kategóriáiban szereplő leírásokhoz. Ebben az esetben a képesítés besorolásáról való döntés egyszerűbb. Ez
azonban csak azoknál az új képesítéseknél szokott előfordulni, amelyeket már az
elfogadott képesítési keretrendszer alapján, annak szintleíró jellemzőiből levezetve
fejlesztenek. A meglévő képesítések besorolásánál, a meglévő alágazati szabályozó
elemeknél azonban a tökéletes megfelelés szinte hipotetikus ideálnak tekinthető.
A legtöbb esetben egy képesítés kimeneti leírásai, követelményei jóval részletezőbbek, mint a képesítési keretrendszer általános és átfogó, inkább elvi konstrukció alapján létrejött jellemzői, jobban gyökereznek a képesítést kiadó alágazat
tradícióiba. Ugyanez igaz egy alágazat képesítéseit szabályozó sztenderdekre, előírásokra is. Ezért az illesztés, megfelelés nem egyszerű és automatikus folyamat.
Arra is van példa, hogy egy képesítés a kimeneti jellemzői alapján egynél
több szinthez is relevánsnak tűnik (vö. Skócia vagy Írország kétszintű bachelor
fokozata), sőt az is előfordul, hogy az elért tanulmányi eredmény (érdemjegy) alapján sorolódik a képesítés egyik vagy másik szinthez (vö. Anglia, Wales és ÉszakÍrország main school leaving certificate-je). Ekkor is a legjobb illeszkedés elvének
alkalmazása vezethet el a végső döntésig. (Fontos, hogy az egyén által megszerzett tényleges képesítés csak egy szinthez tartozhat, mert ténylegesen az egyéni
teljesítmény szintje adja a megkülönböztetést a szintek között és nem a képesítés
felépítése.)
Felmerült, hogy a döntéshez a képesítés szakmai elemzésén túl empirikus
kutatással is lehet a döntést segítő adatokat feltárni. Ez azért lehet fontos, hogy ne
uralja el a besorolást a vitatott esetekben a politikai jellegű döntés, azaz amikor a
szociális partnerek szempontjai kerülnek előtérbe, vagy épp a besorolásról szóló
viták válnak nemkívánatossá. Ezek a gyakorlatok ugyanis rongálják a képesítések
átláthatóságát, végső soron épp azt téve tönkre, amire a keretrendszer létrejött: a
rendszer jobb megértését és a képesítések iránti kölcsönös bizalom megteremtését.
Ezért az tűnik megfelelőnek, ha azokat a körülményeket, kétségeket, ami miatt az
elvet alkalmazni kell, és a döntést megalapozó érveket egyaránt nyilvánossá teszik a besorolást/megfeleltetést végzők a folyamatot bemutató zárójelentésben. Ez
a megoldás segíthet annak a dilemmának a kezelésében is, amely a kétféle keretrendszer létével és a hozzájuk történő megfeleltetetések eltérő jellegéből adódnak.

Elsődleges megközelítések
A besorolási, illeszkedési vizsgálatra többféle eljárás alakult ki az eddigi gyakorlatban:
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a) Technikai megközelítés
Ebben a megközelítésben a képesítés sztenderjei és a keretrendszer szintleíró jellemzői, valamint jelentésük közötti kapcsolat szövegszintű nyomait keresik, elemzik és értékelik. A legtöbb nemzeti képesítési keretrendszer EKKR-hez illesztési
folyamatában alkalmazták ezt a megoldást (Málta, Észak-Írország, Skócia), de láthattuk példáját a dublini szintleírások és az EKKR összevetésekor is. Nyilvánvaló,
hogy ennek a megközelítésnek az alkalmazásához előfeltétel, hogy a viszonyított
képesítés sztenderdjei és a referenciakeret szintleíró jellemzői azonos szemléletűek
legyenek (pl. kimenetorientáltság, tanulási eredmények alkalmazása).

b) Társadalmi értékelés alapú megközelítés
Ebben az eljárásban a közreműködők közös értelmezést keresnek, és közös megértésre igyekeznek jutni abban, hogy a képesítés által bizonyított tanulás adott szintje mit reprezentál a tanulási hierarchiát, az álláshierachiát és a tanuló jövőbeni
lehetőségeit illetően. Ebben az eljárásban tehát a szintek és képesítések egymáshoz
és a társadalmi gyakorlathoz (közmegítéléshez, meglévő szabályokhoz, elvárásokhoz vagy szokásokhoz) viszonyítása jelenti a fő elemet, nem pedig a leírások szövegszerű hasonlósága vagy tartalmi kapcsolódása. Nem javasolják e megközelítés
kizárólagos használatát, ugyanis a megfeleltetés eredményével kapcsolatos bizalmat megalapozó átláthatóság biztosításához objektív alapok is szükségesek. Egy
képesítés társadalmi megítélése, a foglalkozások presztízssorrendje akár gyorsan
is változhat, ez pedig aláássa a keretrendszerbe sorolás adekvátságát, azzal együtt
pedig az iránta fennálló bizalmat.

c) Empirikus megközelítés
Szükségessé válhat empirikus vizsgálatok, felmérések elvégzése egy-egy adott
képesítéssel kapcsolatban annak feltérképezésére, hogy például a képesítés által
biztosított készségeket és kompetenciákat hogyan használják a munkahelyen.
Ezeknek a vizsgálatoknak az eredménye kiegészítő bizonyítékokkal szolgálhat az
előző két megközelítés eredményeihez, és főként ott nyújthat értékes segítséget az
illeszkedési döntésekhez, ahol a képesítések kimenet felőli, tanulási eredmény alapú leírása nem valósult meg teljes körűen, vagy szerepe nem domináns, és ezért a
technikai megközelítés nem alkalmazható.

d) Vegyes megközelítés
A fenti megközelítések együttes alkalmazására is gyakran sor kerül. Eddig leginkább a technikai és a társadalmi megközelítés együttes alkalmazására láthattunk
példákat (Írország nemzeti képesítési keretének vagy Anglia, Wales és Észak-Íror92

szág közös képesítési keretének EKKR-hez illesztése esetében), de éppen ezek tapasztalatai alapján merült fel az empirikus megközelítés kiegészítő alkalmazása is.

e) Súlyozás
A különböző megközelítések eredményét eltérő súllyal vehetjük figyelembe a végső besorolási döntésnél. Ennek akkor van jelentősége, ha a vegyesen alkalmazott
megközelítések eltérő eredményeket hoznak.
Erre Anglia, Wales és Észak-Írország keretrendszerének az EKKR-hez illesztése adott példát. A walesi keretrendszer illesztésénél osztályozási elveket alakítottak ki a végső illesztési döntés meghozatalához. Ezek:
▪▪ erős bizonyíték és jó illeszkedés;
▪▪ elég bizonyíték az illesztéshez;
▪▪ valamennyi bizonyíték, amely alapján megkísérelhető az illesztés;
▪▪ a bizonyíték több mint egy szinthez kapcsolódik;
▪▪ elégtelen bizonyíték bármiféle illesztéshez a szintleíró jellemzőkhöz.
Mindezek a tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemes arra is előzetes tervezést
végezni, hogy mely megközelítések alkalmazása milyen sorrendben követendő,
melyek tartoznak egy elsődleges (pl. vegyes) eljárásba, és melyek azok, amelyeket
akkor kell pótlólag bevetni, amikor az elsődleges eljárás eredményei nem kielégítők (nincs elegendő bizonyíték, a bizonyítékok nem kellően meggyőzők vagy egyértelműek, a bizonyítékok több mint egy szinthez illeszkedést mutatnak stb.).

Másodlagos elvek kiegészítő alkalmazása
Ugyanakkor még ezeknek a megközelítéseknek akár összetett alkalmazását követően is előfordulhatnak kétséges, nem egyértelmű helyzetek. Ilyenkor további, a
döntést irányító elvek kialakítása segítheti a döntéshozókat az eljárás végére.

a) A többség elve
Ezen elv alapján arra a szintre sorolandó be a képesítés, illesztendő az alágazati kimeneti sztenderd, ahová a szintleíró kategóriákkal való összevetésben a kategóriák
többsége esetén illeszkedik. (Ilyen elv különösen akkor hasznos, ha sok kategória
van egy adott keretrendszerben; az ír keretrendszer pl. nyolc kategóriát tartalmaz.)

b) A vezérlő kategória kiválasztásának elve
Ennek az elvnek az alapján arra a szintre soroljuk be a képesítést, amely vezérkategóriájához legjobban illeszkedik. A vezérkategória kiválasztását többféle szempont is befolyásolja. Lehet vezérkategória a készség (pl. Németországban ezt tekin93

tik a legfontosabb kategóriának, amely kihat a többire); a képesítés jellege is irányíthatja a vezérkategória kiválasztását (elméleti/tudás orientált képesítés esetén a
tudáskategória, gyakorlatorientált képesítés esetén a készségkategória szolgálhat a
besorolási döntés fő meghatározójának).
Mindazonáltal arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a képesítési keretrendszer egy szintjének leírása nem azonos szinten lévő kategóriák leírásának összességével, hanem a szint egésze kerül koherens leírásra (kategóriák segítségével).
Ezért nem ajánlatos túlzottan elszigetelten kezelni az egyes kategóriákat a képesítés besorolásakor vagy az alágazati kimeneti sztenderdek illesztésekor. Maga a
képesítés leírása (az alágazati sztenderd leírása) is nagy valószínűséggel koherens
egészet alkot, emiatt is nagyon félrevezető lehet, ha az egyes kategóriákat önmagukban vetjük össze az egyes szintleíró kategóriákkal. Bár ez az összevetés önkéntelenül kínálkozik és sok esetben a legegyszerűbb eljárás, leginkább mégis a
besorolási döntés orientálására szolgál, ha más módon az nem hozható meg. Tehát
kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy valójában egy osztatlan egész (képesítés)
áll szemben egy másik osztatlan egésszel (a szintleírással).

c) A fordított próba elve
Ennek alkalmazása esetén először kizárandók azok a szintek, ahová biztosan nem
sorolható be a szóban forgó képesítés, majd azok, ahová kevésbé illeszkedik. A lépéssor addig folytatandó, míg csak egyetlen szint marad.
Mindezek az elvek azonban csak másodlagosan alkalmazhatók, előbb mindig valamelyik megközelítés alapján elvégzett vizsgálatnak kell megelőznie a döntést, és csak akkor szükséges az itt felsorolt további szempontok alkalmazása, ha a
vizsgálatok nem vezettek egyértelmű eredményre.

További eszközök
Az egyik alapelv szerint a besorolás az érintettek közötti bizalmat is szolgálja, amiből az következik, hogy a vizsgált képesítést oda kell besorolni, ahová az érintettek
túlnyomó többsége – többszöri próbálkozás nyomán – besorolná.
Fontos szerepet játszhatnak az eljárásban a ’kulcsképesítések’, azaz a nagyobb, lényegesebb, az adott szakmacsoportba tartozó képesítésekre vonatkozóan
tipikusnak tekinthető képesítések, amelyek példaként szolgálhatnak az megfelelés
bizonyítékaira a kisebb vagy a többi képesítés esetén is.
Ami az egyértelmű eredményre vonatkozó elvárást illeti, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a best fit elv alkalmazásának éppen az a lényege, hogy az
eljárás során korábban már kiderült, nem teljes körű, nem egyértelmű a megfelelés;
a cél ezért a lehető legjobb közelítés a harmonikus besoroláshoz, illesztéshez. Ezt
a folyamatban közreműködőknek folyamatosan szem előtt kell tartani. Így tehát a
megfeleltetési vizsgálat és a nyomában járó döntés nagyvonalúságot is feltételez a
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résztvevőktől, amennyiben a szintleírások absztrakt természetét adottságnak tekintik – hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy az összes képesítés besorolható
legyen. A szintleírások nagyobb részletezettsége szűkíti az interpretáció terét és
így megnehezíti a szintleíró jellemzők alkalmazását.

A megfelelési döntés és dokumentálása
Többször említettük már a folyamat és a részeredmények dokumentálásának jelentőségét, amely elősegíti az eredmény megszületésének megértését, az átláthatóságot, a bizalom megteremtését. Annak érdekében, hogy a dokumentálás megfelelő
és minden esetben azonos legyen, előzetesen szabályozni kell a dokumentálás körét és módját, továbbá érdemes az eljárásban részt vevők számára olyan űrlapokat
kifejleszteni, amelyek nemcsak irányítják a best fit eljárást, hanem elősegítik azt,
hogy minden lényeges mozzanatról rögzítésre kerüljenek a szükséges és megfelelő
adatok.
Az eljárás eredménye valójában nemcsak egyetlen döntés, hanem az eljárás egésze során szerzett tapasztalatok, kialakított álláspontok és megegyezések
összessége is, amit ennek megőrzése érdekében szintén dokumentálni szükséges
– éppen az érthetőség, átláthatóság miatt. Azaz a döntés mögött ott kell állnia az
eltérésekről szóló megállapításoknak, a pro és kontra érveknek, valamint azoknak az indokoknak, amelyek nyomán az adott szintre való besorolási döntés megszületett.
A döntésről szóló beszámolónak kellően részletesnek kell lennie, hogy a
döntési folyamatot explicitté, átláthatóvá tegye: beleértve azt a leírást is, ahol a best
fit alapú döntés eltér attól, amit néhány érintett tökéletes megoldásnak gondolna.
Bár a kimenetek (tanulási eredmények) képezik a képesítések besorolásának, a képesítési keretek szintjeinek illesztését célzó eljárások alapját, sőt egyre
inkább magától értetődőnek vesszük, hogy maguk a képesítési keretrendszerek
kimenetalapúak és tanulási eredményeket használnak a szinteket leíró jellemzőkként, ez nem szükségszerűen van így. Elképzelhetőek nem kimenetorientált
és tanulási eredményt használó keretrendszerek, és nemcsak elképzelhető, de nagyon sok országban élő gyakorlat az egyes képesítések, az alágazati sztenderdek
meghatározásánál más jellemzők (elsősorban bemeneti, illetve folyamatjellemzők)
használata. Ezekben az országokban (így Magyarországon is, ahol a szakképzést
leszámítva nem találunk tisztán kimenetalapú képesítési szabályozást) kicsi a valószínűsége annak, hogy az Európai Tanács és a Parlament által meghatározott céldátumig minden képesítésre, alágazati képesítési szabályozókra kiterjedően végbe
tudjon menni a kimenetorientált szabályozásra történő átállás. A besorolásnak, az
illesztésnek ugyanakkor meg kell történnie, mégpedig úgy, hogy az a képesítési
rendszer és a képesítések átláthatóságát és az irántuk való bizalmat növelje. Több
ország valószínűleg a képesítések elnevezése vagy típusa alapján illeszti majd
képesítéseit a keretrendszerbe, és nem az egyes képesítések alapján. Abban az
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esetben, ha a képesítések megtervezése, felépítése nem kimenet felőli és tanulási
eredményeken alapuló, ezeket az egyéb megoldásokat is koherensnek kell tekinteni. Az előzetes vizsgálatok, az explicit indoklás és dokumentálás követelményét
azonban ezekben az esetekben is követni kell.
Ez a megfontolás teszi lehetővé, hogy a keretrendszer létrehozásának korai
fázisában is le lehessen folytatni a besorolási, majd az illesztési eljárást. Nem az
a cél ugyanis, hogy csak a tökéletesen megfelelő képesítések kerülhessenek be a
keretrendszerbe, hanem az, hogy az összes képesítést összefogva a keretrendszer
informálja a felhasználókat a képesítésekről, bemutassa azok jellegzetességeit, ös�szefüggéseit. Ez egyben a képesítésekről való kimenetorientált megközelítés szempontjából az egyes képesítésekkel való további teendőket, fejlesztési feladatokat is
a korábbiaknál világosabban jelezheti.
A megfelelésről szóló döntés egy képesítés esetében végül egyetlen besorolásról, az alágazati kimeneti sztenderdek esetében pedig egyetlen illeszkedésről fog szólni: ez jelöli majd az adott képesítés, alágazati kimeneti leírás szintjét
a képesítési keretrendszerben. Azaz a vizsgálat, a best fit elv alkalmazása, járjon
bármennyire is differenciált részeredményekkel, azok eltűnnek az egyetlen, eredményként megjelenő szintjelölő mögött.
Ezt az információveszteséget el lehet, sőt el kell kerülni azáltal, hogy –
ahogy erről korábban már szó esett – az eljárás során keletkezett minden adatot,
eredményt, felvetést és véleményt, a döntést alátámasztó bizonyítékokat és a döntést igazoló érveket rögzíteni kell, részben az utólagos minőségkontroll számára is.
Belátható azonban, hogy egy képesítés közkeletű dokumentumaiban a megfeleltetési eljárás teljes dokumentációja nem fog szerepelni, és vélhetőleg a képesítés iránt érdeklődők, az azt felhasználók nem is kíváncsiak gyakran mindezekre
a részletekre. Annak érdekében azonban, hogy az eljárás során minél több, a képesítéssel kapcsolatban felszínre került tudás és információ minél szélesebb körben ismerhető legyen, megfontolandó, hogy a legfontosabb részeredményeket a
képesítés tulajdonosa, a képesítés elnyerésére irányuló képzési program folytatója
közzétegye. A képzés profiljának amúgy is jó jellemzését adhatja, ha a deskriptor
kategóriák szintekhez képesti elhelyezkedését a képesítés tulajdonosa feltünteti
(pl. adott képesítés OKKR szintje 4.; tudásszint 4-, készségszint 4+, attitűdszint 3+,
felelősségvállalás szintje 4). Ez azonban nem tehető kötelezővé, a képesítés tulajdonosának döntésén múlik. Másik lehetőség, és talán még árnyaltabb képet ad, ha a
képesítés szokásos dokumentációjában a profilt bemutató rövid szöveges jellemzés
egészül ki a besorolási eljárás részeredményeinek tömör szöveges leírásával.
Egyes, nemzetközi résztvevőkkel folyó, az EKKR-t tesztelő projektek a besorolás részeredményeinek bemutatására szofisztikált és bonyolult jelölési rendszert
(és ehhez mérten bonyolult eljárást) dolgoztak ki színkódokkal, rövidítésekkel,
súlyarányokkal, hogy ezek segítségével jelezzék egy képesítés sztenderdjeinek eltérését, az eltérés irányát, mértékét és jellegét a keretrendszer szintleíró jellemzőitől
(lásd pl.: Equalifise projekt). A bonyolultság azonban nem feltétlenül jelent mindig
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előnyt. Egy olyan teljesen új – és a magyar képesítési rendszerben szokatlan kimeneti megközelítést alkalmazó – szemlélet és ehhez kapcsolódó eszközrendszer
első alkalmazásakor, mint amit az alágazati sztenderdek, egyes képesítések OKKR
szintjeire való besorolása, illesztése jelent majd, az egyszerűbb megoldások inkább
vezethetnek sikerre. Az eljárás és eredményének egyszerűbb volta ugyanis kön�nyebben áttekinthetővé és megérthetővé teszi azt, ezzel elősegítve annak szélesebb
körben történő elfogadását és az érintettek bizalmának elnyerését.

Az eljárás résztvevői
Az illeszkedésről, besorolásról széles körű, minden érintettet képviselő testületnek
kell döntést hoznia. Ezt a döntést azonban elő kell készíteni. Az előkészítés egyik
fontos eleme a best fit elv érvényesítése és az illeszkedés mértékének vizsgálata,
amely jellegénél fogva szükségképpen megelőzi a besorolási, illesztési döntést.
A best fit vizsgálat választott módjától függ a benne részt vevők köre.
A technikai megközelítésű vizsgálatot ugyanis alapvetően azok a szakemberek tudják legjobban elvégezni, akik maguk is részt vettek a képesítési keretrendszer vagy az alágazati kimeneti sztenderdek kialakításában, elemzésében,
értékelésében, azaz előzetes tapasztalattal rendelkeznek a szintleíró jellemzők, tanulási eredmények elemzésében, készítésében.
A társadalmi megítélést figyelembe vevő megközelítés alkalmazása esetén a
képesítést, a képesítéshez kapcsolódó foglalkozást (foglalkozáscsoportot), munkakört képviselő érintettek (szakmai szervezet, képző intézmény, munkáltató, munkavállaló, képesítést gondozó hatóság stb.) szakembereiből álló munkacsoport lehet leginkább képes a megfelelő szempontok feltárására és érvényesítésére.
Ha sor kerül empirikus vizsgálatokra, akkor ilyen vizsgálatokban jártas
szakembereket kell bevonni. A megközelítéseket vegyesen alkalmazó eljárás esetén értelemszerűen a fentiek szerinti vegyes összetételű munkacsoport lesz képes
megalapozott, a többi érintett bizalmát is elnyerni képes döntést kialakítani.
Végül fontos, hogy a besorolást, illesztést elvégző munkacsoport döntését
minőségvizsgálat keretében ellenőrizze egy arra felhatalmazott szervezet/testület
és hitelesítse a döntést.
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10. A magyar Országos képesítési
keretrendszer kialakításának
eddigi folyamata
Az OKKR munkálataira vonatkozó legfontosabb állomásokat egy táblázatban mutatjuk be, együtt a kapcsolódó uniós történésekkel:
Időpont
Intézkedés
2000. március 23–24. Az Európai Unió Tanácsa lisszaboni rendkívüli ülésén határozatot fogad
el, hogy „az évtized végére az Európai Uniónak a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú társadalmává kell válnia, amely fenntartható gazdasági
növekedésre képes a több és jobb minőségű munkahely teremtése, illetve az erősebb
társadalmi kohézió által.”
E cél elérése érdekében meghatározó szerepet szánnak az élethosszig
tartó tanulásnak. Ezért az Európai Tanács felkéri az oktatási miniszterek
tanácsát, hogy „a nemzeti különbözőségek tiszteletben tartása mellett gondolja
végig az oktatási rendszerek konkrét célkitűzéseit és az abból adódó feladatokat, és
2001 tavaszán nyújtson be átfogó jelentést az Európa Tanácshoz”.
2001. március 23–24. Az Európai Tanács stockholmi konferenciája elfogadja „Az oktatási és képzési
rendszerek konkrét jövőbeni céljai” (Concrete Future Objectives of Education and
Training Systems) című jelentést, amely az Európai Tanács lisszaboni csúcstalálkozója által meghatározott célok megvalósítását segítő, európai szintű
közös cselekvések alábbi, új területeit határozza meg:
▪▪
az oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának
javítása,
▪▪
az oktatási és képzési rendszerek hozzáférhetőségének elősegítése,
▪▪
az oktatási és képzési rendszerek megnyitása a világ számára.
2002. március 15–16. Az Európai Tanács Barcelonában megrendezett ülésén jóváhagyja a 2001
márciusában Stockholmban elfogadott célok megvalósítását célzó „Az európai oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseihez kapcsolódó részletes munkaprogram” című dokumentumot.
A munkaprogram eredményeként az európai oktatás és képzés minőségének 2010-re a világ egésze számára példaértékűvé kell válnia. A munkaprogramban olyan intézkedések is helyet kapnak, amelyek a diplomák és a
képzettségek átláthatóságát biztosító eszközök bevezetését segítik elő.
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2002. június 27.

2003. szeptember
18–19.
2004. február 26.

2005. május 19–20.

2005. szeptember 6.

2005. szeptember–
december

2005. december 21.
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Megjelenik az Európai Unió Tanácsának határozata az egész életen át tartó
tanulásról, amely felkéri a Bizottságot, „hogy az átláthatóságra és a minőségbiztosításra alapozva – szoros együttműködésben a Tanáccsal és a tagállamokkal –
segítse elő a fokozott együttműködést az oktatásban és a képzésben, hogy kidolgozzák
a képesítések elismertetésének kereteit, építve a bolognai folyamat vívmányaira, és
hasonló intézkedések elősegítésére a szakképzés területén is. Egy ilyen együttműködésnek biztosítania kell a szociális partnerek, szakképző és oktatási intézmények,
valamint a többi érintett fél tevékeny részvételét”.
A felsőoktatásért felelős miniszterek berlini konferenciája nyilatkozatot
fogad el, hogy a bolognai megállapodást aláíró országok kifejlesztik a fokozatok és a képzési idők kölcsönös elismerésének a rendszerét, és törekednek
a könnyen ért(elmez)hető és összehasonlítható fokozatok bevezetése.
A Európai Tanács és az Európai Bizottság az „Oktatás és Képzés 2010” munkaprogram végrehajtásáról szóló közös időközi jelentésében állást foglal a
lisszaboni célok megvalósításának felgyorsítása mellett és kimondja, hogy
ki kell dolgozni egy európai keretrendszert, amely a végzettségek elismerésének közös referenciakeretéül szolgál. Az Európai képesítési keretrendszernek (EKKR) a kompetenciákra és a tanulási kimenetekre kell utalnia. Ezt
követően az EU által felkért szakértői bizottság (magyar tagja Gönczi Éva)
megkezdi az Európai képesítési keretrendszerre vonatkozó javaslat kidolgozását.
A felsőoktatásért felelős miniszterek bergeni konferenciája elfogadja az
európai felsőoktatási térségen belüli képesítésekre vonatkozó átfogó keretrendszert, amely három képzési ciklusból (beleértve a köztes képzettségek
megszerzésének lehetőségét), az egyes ciklusokra vonatkozó, a tanulmányi
eredményeken és kompetenciákon alapuló általános leírásokból, valamint
az első és a második ciklus kredittartományaiból áll. Továbbá elkötelezi
magát az európai felsőoktatási térségen belüli képesítések átfogó keretével
összeegyeztethető nemzeti képesítési keretek 2010-ig történő kidolgozása,
illetve e munka 2007 előtti megkezdése mellett.
Az Oktatási Minisztérium (OM) Miniszteri Értekezlete megtárgyalja és
jóváhagyja „Az Európai képesítési keretrendszer nemzeti konzultációjának terve”
című, 21726/2005. számú előterjesztést, amely az Európai Bizottságnak azon
a javaslatán alapul, hogy európai és nemzeti konzultációra kell bocsátani az
Európai képesítési keretrendszerre vonatkozó, a 2004. február 26-ai döntés
alapján létrejött szakértői bizottság javaslatát.
Magyarországon – az OM Miniszteri Értekezlete által 2005. szeptember 6-án
elfogadott előterjesztés alapján – sor kerül az Európai képesítési keretrendszerre vonatkozó szakértői javaslat (Bizottsági konzultációs dokumentum: Javaslat az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének kialakítására)
széles körű vitájára, amelyben részt vesznek az érintett tárcák, köztestületek
(gazdasági és kereskedelmi kamarák), szakmai társadalmi szervezetek képviselői, oktatáskutatók, szakértők, gyakorló pedagógusok, oktatók.
Az Oktatási Minisztérium Miniszteri Értekezlete megtárgyalja és elfogadja a
„Beszámoló az Európai Bizottság által kidolgozott, ’Az egész életen át tartó tanulást
szolgáló Európai képesítési keretrendszer (EKKR) létrehozásáról’ szóló munkadokumentumról szóló magyarországi konzultáció eredményéről” című előterjesztést,
amely megállapítja, hogy egy leendő Európai képesítési keretrendszerhez
történő csatlakozás minden magyar résztvevő számára várhatóan pozitív
hatásokkal járna. Ugyanakkor az európai keretrendszerhez történő magyar
csatlakozás feltételeinek megteremtéséhez még jelentős fejlesztésekre van
szükség, és bevezetése csak fokozatosan történhet meg.

Az Európai Tanács és a Bizottság közös időközi jelentése az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram keretében elért eredményekről kimondja, hogy
a nagyobb mobilitás és az európai munkaerőpiac hatékonyabb támogatása
érekében előrehaladást kell elérni az Európai képesítési keretrendszer (EQF)
terén is.
2006. február 27–28. Az Európai Bizottság Oktatási és Képzési Főigazgatósága és az Oktatási
Minisztérium „A konzultációtól az ajánlásig” címmel nemzetközi konferenciát
tart Budapesten az Európai képesítési keretrendszer tervezetéről (EKKR).
A részt vevők – a tagállamok tisztviselői és szakértői, az európai társadalmi
partnerek, az ágazatok európai képviselői, az európai oktatási szövetségek
képviselői és egyéni szakértők – véleményt cserélnek az EKKR tartalmi és
alkalmazási kérdéseiről.
2006. március 22.
Az Oktatási Minisztérium Államtitkári Értekezlete megtárgyalja és tudomásul veszi „Az Európai képesítési keretrendszerről szóló budapesti konferenciáról
tájékoztató és a 2006. évi kapcsolódó feladatok” című, 6592/2006. számú előterjesztést, és dönt a soron következő miniszteri értekezletre történő benyújtásáról.
2006. április 11.
Az Oktatási Minisztérium Miniszteri Értekezlete megtárgyalja és elfogadja
„Az Európai képesítési keretrendszerről szóló budapesti konferenciáról tájékoztató
és a 2006. évi kapcsolódó feladatok” című, 6592/2006. számú előterjesztést, és
annak részeként a nemzeti képesítési keretrendszer (NKKR) előkészítésének
feladattervét.
2006. április
A 2006. április 11-ei Miniszteri Értekezlet állásfoglalása alapján az Oktatási
Minisztérium Fejlesztési és Nemzetközi Helyettes Államtitkársága bizottságot hoz létre az oktatási alágazatok képesítési rendszereit jól ismerő szakértőkből, és felkéri az Országos képesítési keretrendszer (OKKR) koncepciójának elkészítésére.
2006. szeptember 18. Az OKM Államtitkári Értekezlete megtárgyalja „Az Országos képesítési keretrendszer megalkotásának koncepciója c. szakértői dokumentummal kapcsolatos
feladatok” című előterjesztést, és a 76/2006. (IX. 18.) számú ÁÉ határozattal
dönt elfogadásáról.
2006. szeptember 21. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) Miniszteri Értekezlete megtárgyalja és elfogadja „Az Országos képesítési keretrendszer megalkotásának koncepciója c. szakértői dokumentummal kapcsolatos feladatok” című előterjesztést.
2007. december
A 2007. szeptember 21-ei Miniszteri Értekezleten elfogadott előterjesztés
alapján, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Európai Uniós Kapcsolatok
Főosztálya vezetésével, az OKKR-koncepció kidolgozásának koordinálására
létrejön az Országos képesítési keretrendszer Tárcaközi Bizottsága, amelyben az OKM szakterületeinek, valamint a GKM-nek, az SZMM-nek és az
NFÜ-nek a képviselői kapnak helyet.
2006. február 23.

Továbbá 3 szakértői munkacsoport alakul, amelyek feladatai:
▪▪
Az OKKR szintleírásait (szintenként lebontott deskriptorait) tartalmazó
részletes javaslat kidolgozása.
▪▪
Az OKKR működését szolgáló mechanizmusok kialakítására vonatkozó javaslat elkészítése: az ehhez szükséges fejlesztések, szabályozási, intézményépítési, finanszírozási eszközök megtervezésének előkészítése.
▪▪
Az egyes oktatási alágazatok kimeneti szabályozó eszközeinek OKKRkompatibilis továbbfejlesztéséről szóló ajánlások megfogalmazása.
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2007. május 17–18.

A felsőoktatásért felelős miniszterek londoni konferenciája elkötelezi magát
a nemzeti képesítési keretrendszerek 2010-re történő bevezetése mellett, az
európai felsőoktatási térség (EFT) átfogó képesítési keretrendszeréhez illeszkedően. A miniszterek kifejezik meggyőződésüket, hogy a nemzeti képesítési keretrendszerek összeilleszthetők lesznek az Európai Bizottságnak az
egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerére vonatkozó
javaslatával is. Az EFT átfogó képesítési keretrendszerét, amelyről Bergenben állapodtak meg, úgy tekintik, mint az európai felsőoktatás promóciójának központi alkotóelemét.
2007. szeptember 25. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) Államtitkári Értekezlete
megtárgyalja az „Előterjesztés a Kormány részére az Országos képesítési keretrendszer létrehozásának szakmai programjáról” című előterjesztést és elfogadja a
195/2007. (IX. 25.) számú ÁÉ határozatot, amelynek értelmében az előterjesztést a soron következő miniszteri értekezlet elé kell terjeszteni, de a benyújtandó anyagban az SZMM-nek társelőterjesztőként kell szerepelnie.
2007. október 4.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) Miniszteri Értekezlete megtárgyalja az „Előterjesztés a Kormány részére az Országos képesítési keretrendszer
létrehozásának szakmai programjáról” című előterjesztést, és a 182/2007. (X. 4.)
számú MÉ határozattal dönt arról, hogy leveszi napirendjéről, és felkéri
az előterjesztőt, hogy folytasson le ismét belső egyeztetést, és azt követően
nyújtsa be az átdolgozott anyagot.
2007. október 8–10.
„A tanulási eredmények elismerése” EU-klaszter keretében Budapesten 22 uniós
tagország és Norvégia részvételével lezajlik „A nemzeti képesítési keretrendszerek létrehozása” című szakmai rendezvény.
2007. december 20.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Miniszteri Értekezlete megtárgyalja
és 224/2007. (XII. 20.) számú MÉ határozatával elfogadja az „Előterjesztés a
Kormány részére az Európai képesítési keretrendszerhez való csatlakozásról és az
Országos képesítési keretrendszer létrehozásának szakmai koncepciójáról” című,
Kormány-előterjesztés tervezetet.
2008. április 23.
Megjelenik az Európai Parlament és a Tanács alábbi ajánlása az egész életen
át tartó tanulás Európai képesítési keretrendszerének létrehozásáról:
Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2008. április 23.) az egész életen át tartó tanulás Európai képesítési keretrendszerének létrehozásáról
(2008/C 111/01)
2008. május 28.
A Kormány megtárgyalja és elfogadja az „Előterjesztés a Kormány részére az
Európai képesítési keretrendszerhez való csatlakozásról és az Országos képesítési
keretrendszer létrehozásának szakmai koncepciójáról” című, 5952/2008. számú, az
Oktatási és a Kulturális miniszter, illetve a Szociális és Munkaügyi miniszter által előterjesztett tervezetet.
2008. június 6.
Megjelenik 2069/2008. (VI. 6.) Korm. határozat az Európai képesítési keretrendszerhez való csatlakozásról és az Országos képesítési keretrendszer
létrehozásáról.
2009. április 28–29.
A felsőoktatásért felelős miniszterek leuveni konferenciájának állásfoglalása
leszögezi, hogy a nemzeti képesítési keretrendszerek kidolgozása fontos lépés az egész életen át tartó tanulás megvalósulása felé vezető úton. A cél az,
hogy 2012-re létrejöjjenek a nemzeti keretrendszerek és megtörténjen megfeleltetésük az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerének.
2009. június 29.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
támogatási szerződést köt az Educatio Kft.-ből, az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézetből, valamint a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztő Intézetből álló konzorciummal a TÁMOP 4.1.3., a „Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése” című kiemelt projekt végrehajtására, amelynek egyik
alprojektje az Országos képesítési keretrendszer felsőfokú képzésekhez
kapcsolódó szintjei követelményrendszerének kidolgozása.

102

2009. szeptember
2010. január 21.
2010. május 12.

Megjelenik a „Nemzeti képesítési keretrendszerek kifejlesztése Európában: 2009.
szeptember” című áttekintő tanulmány (Cedefop, Luxemburg: Publications
Office of the European Union).
A TÁMOP 4.1.3. alprojekt nyilvános munkaértekezlete: „Az Országos képesítési keretrendszer: helyzetkép és javaslatok”
A TÁMOP 4.1.3. alprojekt záró munkaértekezlete: „Javaslatok az Országos
képesítési keretrendszer bevezetésének előkészítéséhez”

Mint a táblázatból jól nyomon követhető, a magyar munkálatok az európai fejleményekkel szimultán folytak. A 2007 és 2010 között működött munkacsoportok
egymás munkáját kiegészítve, folytatva egyre részletesebb és konkrétabb anyagokat készítettek. Miközben a nemzeti képesítési keretrendszerek bevezetését célzó
nemzetközi munkálatok felgyorsultak, ezek tanulságainak levonására, az európai
helyzet feltérképezésére volt szükség. Ezt a TÁMOP 4.1.3. OKKR-alprojekt első
szakasza végezte el. A második szakaszban a hazai körülményeknek leginkább
megfeleltethető keretrendszer szintjeinek leírásait elmélyítő kutatások folytak pedagógiai, neveléstudományi szakértők bevonásával. Fontos eleme volt az alprojekt
tevékenységének, hogy minden kérdést a négy oktatási alágazat – a közoktatás, a
szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés – szemszögéből vizsgáltak meg. Végül azok a javaslatok fogalmazódtak meg, amelyek összefoglaló leírása a következő fejezetekben található.
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11. Az OKKR céljai és előnyei
A képesítési keretrendszer megvalósítását Magyarországon is fontos társadalmi
célok támogatásával kötik össze. A magyar oktatási rendszer fejlesztése alapjául
szolgáló két legfontosabb gazdaság- és társadalompolitikai cél az ország versenyképességének és társadalmi kohéziójának erősítése.
E célok akkor szolgálhatóak hatékonyan az oktatás eszközeivel, ha kiépülnek
az egész életen át tartó tanulást szolgáló rendszerek. Az ehhez szükséges fejlesztéseknek biztosítaniuk kell:
▪▪ az oktatási rendszer egyes elemeinek összekapcsolódását,
▪▪ a formális, nem formális és informális tanulás eredményeinek összekapcsolását,
▪▪ az oktatási kínálat tanulási igényekhez és szükségletekhez való rugalmasabb alkalmazkodását,
▪▪ a személyre szabottság, az önálló és motivált tanulás feltételeinek megteremtését,
▪▪ a tanulással kapcsolatos egyéni döntési képesség erősítését,
▪▪ az oktatási szolgáltatások munkaerő-piaci és társadalmi relevanciájának
erősítését.
Itt most nem részletezzük a nem formális és informális tanulással kapcsolatos kérdéseket és az ebből adódó feladatokat. Erre az OKKR alprojekttel párhuzamosan
futó ún. validációs alprojektben kerül sor. A továbbiakban azonban egyes esetekben
(főleg a szervezeti megoldás kifejtésénél) kitérünk a két alprojekt kapcsolatára, mivel ezek nem választhatók el egymástól.
Az OKKR a fenti célok elérését azzal támogatja, hogy hosszabb távon biztosítani képes
▪▪ a kimeneti szabályozók harmonizációját, rendszerbe szervezését (szintezését),
▪▪ az oktatási-képzési programok tervezésének orientációját,
▪▪ a minőségbiztosítási rendszerek összehangolását, külső referenciáik megerősítését,
▪▪ az egyedi képesítések hitelesítését,
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▪▪
▪▪

az oktatási szektoron belüli szakmapolitikai koordináció és a társadalmi
partnerekkel való konzultáció megerősítését,
az Európai képesítési keretrendszernek való megfeleltetést.

Jelenleg is érvényesnek tekinthetőek a 2069-es Kormányhatározat előkészítésekor
megfogalmazott elvárt eredmények:
a) Az OKKR javítja az oktatási és képzési rendszerek átláthatóságát.
▪▪ Az OKKR létrehozásával megszületik egy egységes országos képesítési
keretrendszer, amely átlátható struktúrában kezeli az összes Magyarországon megszerezhető képesítést, és megteremti az iskolarendszeren kívül
megszerzett tudás elismerésének feltételeit. Ezáltal hozzájárul az oktatás és
képzés eredményességének, hatékonyságának és munkaerő-piaci relevanciájának
erősítéséhez.
▪▪ Ennek köszönhetően sokkal inkább átjárhatóvá teszi az oktatási és képzési
rendszert, azaz támogatja a rendszeren belüli tanulói előrehaladást mind
vertikálisan – a különböző oktatási és képzési szintek között, mind horizontálisan az oktatási és tanulási formák között.
▪▪ A keretrendszer tanulási eredményeken alapuló megközelítése elszámoltathatóbbá teszi a rendszert, ezáltal a keretrendszer kedvezően befolyásolhatja
az alágazati minőségbiztosítási rendszerek fejlesztését, és így jelentős mértékben javulhat az oktatás minősége.
▪▪ A kimeneti megközelítésből kifolyólag az OKKR informálja a társadalom
különböző szereplőit – az egyént, az oktatási szolgáltatókat, a munkáltatókat, a gazdasági szereplőket stb. – a képesítések valódi tartalmáról, így
könnyebbé válhat a különböző partnerek, ágazatok (oktatás-, foglalkoztatás-, gazdaságpolitika) közötti párbeszéd.
b) Az OKKR létrehozásával megteremtődnek az Európai képesítési keretrendszerhez
történő csatlakozás szakmai, jogi, intézményi feltételei.
▪▪ Ennek eredményeként Magyarország belátható időn belül a kialakulóban
lévő egységes európai oktatási térség aktív szereplőjévé válik.
▪▪ Európai méretekben erősödik a bizalom a magyarországi képesítések iránt, ami
nemzetközi szintéren növeli a hazai oktatási rendszerek, mindenekelőtt a felsőoktatás
elismertségét, vonzerejét.
▪▪ Javítja a magyarországi képesítéssel rendelkező munkaerő versenyképességét
az európai munkaerőpiacon.
c) Javul az oktatási és képzési rendszerek közötti, illetve az oktatási rendszereken
belüli – a formális, nem formális, informális tanulási utak közötti – átjárhatósága.
▪▪ Össztársadalmi méretekben erősödik a tanulás vonzereje.
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▪
▪

Javul az oktatás méltányossága, a tanulás különböző formáihoz való hozzáférés lehetősége,
Javulnak a társadalmi mobilitás esélyei.

A validáció és a képesítési keretrendszer kapcsolódása
A validáció és a képesítési keretrendszer közötti kapcsolódás formálisan is létrejött
azzal, hogy a TÁMOP 4.1.3. projekt keretében a két fejlesztés azonos projektmenedzsment keretei között zajlott, és a szakértők egy része mindkét projektben közreműködött. A két téma fejlesztésében részt vevők folyamatosan nyomon követték
a társprojektben folyó munkát, a megszülető eredményeket. A tartalmi kapcsolódás a műhelyviták során, illetve a konferenciákon több alkalommal is felvetődött,
s részben témája volt a külföldi tanulmányutaknak is.
Mindkét projektben folyó munka olyan eszközöknek a fejlesztésére irányult,
amelyek tágabb képzés- és társadalompolitikai összefüggésekbe illeszkednek.
Mind a képesítési keretrendszer, mind a validáció egyike azoknak az eszközöknek,
amelyek az egész életen át tartó tanulás ösztönzését szolgáló sokszínű szakmai
eszköztárba illeszthetők (amely eszköztár része pl. a pálya-tanácsadási rendszer, illetve annak fejlesztése is). A fejlesztési eredmények számbavételekor és közzétételekor is célszerű az eredményeket ezekben a tágabb összefüggésekben értelmezni.
Nem csupán a validáció és az OKKR közötti kapcsolódás hangsúlyos tehát, hanem
az egymást kiegészítő más eszközök közötti tartalmi kapcsolódás, az eszközrendszer egészének egyben látása, együttes kezelése. Ez a megközelítés biztosíthatja,
hogy az egymástól elkülönülten folyó fejlesztések eredményei összekapcsolhatók
legyenek (és nem csak a két projektben fejlesztett elemek közötti kapcsolatról van
szó). Ugyancsak ez a megközelítés indokolja, hogy a fejlesztések folytatását és a
rendszertámogató funkciók intézményesítését egy olyan ernyőszervezetben lenne
indokolt elhelyezni, amely ezeknek az eszközöknek a funkcionális összetartozását
is érvényesíti. A fejlesztések és azok közötti kapcsolódás látható az alábbi ábrán.
Tanácsadás

OKKR

Tanulástámogató
mechanizmusok

Kreditrendszer

Tanulási eredmény
alapú megközelítés

Validáció
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Mind a két projekt szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy a fejlesztés
hazai környezeti feltételei közül alapvető a tanulási eredmények alapú megközelítés, illetve hogy a kifejlesztett eszközök alkalmazását nehezíti ezeknek a feltételeknek a hiánya. A validációs projekt terepfeltáró vizsgálatában idézett más kutatások
és az OKKR-szakértők elemzései is rámutattak, hogy a magyar felsőoktatásban
jelenleg még igen kezdeti szakaszában jár a tanulási eredmény alapú megközelítés
alkalmazása.
A külföldi rendszerek tanulmányozása alapján látható, hogy milyen módon
kapcsolódik össze a validációs eljárást régóta alkalmazó országokban az elismerési eljárás és a képesítési keretrendszer. Az összekapcsolódásra sajátos példát jelent
az ír megoldás, ahol a keretrendszer szintezése és annak értelmezése a munkaerőpiaci célkitűző dokumentumokhoz is szervesen kapcsolódik A validációs kérelmek kezelésében olyan eljárási szabályok megfogalmazását ajánlják a felsőoktatási intézményeknek, hogy a hozott tudás szintjének és a validációs referenciák
szintjének viszonya legyen meghatározó a kérelmek elbírálása során. Az azonos
szintre besorolt képesítések és képzési programok elemei legyenek beszámíthatók
az eljárás során, illetve a felsőbb szintre besorolt igazolt végzettségek kerüljenek
elfogadásra az alacsonyabb szintre besorolt képestésekhez tartozó képzési programokban.
Ugyancsak a nemzetközi gyakorlat alapján állítható, hogy a validációs rendszerek működésének nem elengedhetetlen feltétele a képesítési keretrendszerrel
való összekapcsolódás. Koncepcionális – bár a hazai fejlesztésben még nem napirendre került – kérdés, hogy a képesítési keretrendszer milyen módon kezeli a
validációs eljárást, azaz milyen elveket fogalmaz meg a képesítések validációval
történő megszerezhetőségét illetően.
A téma részleteinek és a lehetséges megközelítéseknek a kibontásához, az
erre alapozott szakmai döntések meghozatalához az egyes képesítések kidolgozásában és kiadásában érintettek bevonásával szervezett szakmai vitákra lenne
szükség. Ehhez elengedhetetlen az alternatívák részletes elemző, az egyes megoldások hatását is bemutató kifejtése. Itt csupán két eltérő megközelítés általános
felvetésére van mód.
Lehetséges olyan megközelítés, amely az egyes képesítések részének tekinti a validációs eljárás lehetőségére vonatkozó szakmai döntést. Ebben az esetben
az adott képesítésekben illetékes szektorális szakmai szereplők hoznak döntést,
speciálisan kialakított szektorszintű mechanizmusok keretében arról, hogy mely
képesítések szerezhetők meg validációs eljárással (szakmai érvekkel indokolva az
esetleges korlátozásokat).
Lehetséges olyan megoldás is, amely a keretrendszer részeként csupán általános elvi szinten tárgyalja a képesítések és a validációs eljárás összefüggéseit,
és csak a döntési mechanizmusokra vonatkozóan fogalmaz meg javaslatot/ajánlásokat.
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12. Az OKKR működésének
alágazati feltételei
Az OKKR működésének központi vezérlését meg kell előznie az oktatási és képzési szektor alágazati OKKR-fejlesztési munkálatainak. A TÁMOP 4.1.3. OKKRalprojektben szakértői konszenzussal övezett megoldás született az OKKR szintjeinek számát és a szintleírásokat illetően. Az OKKR 8 szintjének leírásai azonban
nem elegendőek ahhoz, hogy azonnal és közvetlenül elkezdődhessen az egyedi
képesítések besorolása. Több oldalról szükséges ezt a feladatot megközelíteni.
Kidolgozandók egyes alágazatokon belüli (az oktatási alrendszerekre vonatkozó)
vertikális szintleírások. Például ilyenek a felsőoktatásban az alapképzések vagy a
mesterképzések leírásai. Erre azért van szükség, mert az OKKR szintleírásai az
alágazati sajátosságokat mélységükben nem tükrözik. Különösen olyankor kritikus az alágazati leírás megléte, ha ugyanazon OKKR-szinten különböző alágazatok
képesítései is megjelennek.
Horizontális leírásokra is szükség van. Ismét a felsőoktatásból merítve a példát, kidolgozhatók az egyes képzési területek (bölcsészettudomány, műszaki tudományok, természettudományok, és így tovább) tanulási eredmény típusú leírásai.
Ezeknek a leírásoknak nem csak a besorolásban lesz szerepe, hanem iránymutatást adnak – az alágazati szintleírásokkal együtt – új képesítések kialakításakor,
illetve a régi és új képesítések tantervi és számonkérési részleteinek kidolgozása
során (az akkreditációs folyamatban).
Végül a képesítések besorolásával egyidejűleg az egyes képesítések leírásainak aktualizálására is sor kerül. A dolog logikájából adódóan alig kellene ezzel foglalkozni
akkor, ha a jelenlegi képesítési leírások már tanulási eredmény (kompetencia) alapúak lennének, s ezek a leírások pontosan tükröznék az OKKR szemléletét. Éppen
a felsőoktatás részletes KKK-elemzései mutatták ki ugyanakkor, hogy ez távolról
sincs így. Még a szakképzés esetében is – ahol az egyezés a legnagyobb arányú –
átgondolandó, hogy a képesítési leírásoknak (hosszabb távon) milyen módosításokon kell átesniük.
A fenti három bekezdésben leírtaknak a formális megfelelésen túl tartalmi
jelentése is van. A tanulási eredmény szemléletű OKKR-leírások alapján megpróbálhatjuk ugyan a rendszer Prokrusztész-ágyába beszorítani a jelenlegi képesí109

téseket, azonban a céloknak való megfelelés mind a négy szektorban több-kevesebb
oktatás-módszertani, tananyag-fejlesztési munkát kíván meg. Ha végigvisszük a felsőoktatási példát, akkor nem azt kell csak tenni, hogy átírjuk a felsőoktatási szakok
kimeneti és képesítési követelményeit. Ennél többről van szó. Az intézményi oldalon
a tantárgyak, a tananyagok tartalmát és a számonkérést a tanulási eredmény alapú képzés
kívánalmainak megfelelően át kell igazítani, az akkreditációs oldalon pedig a minősítési követelményeket kell ugyanennek az elvnek megfeleltetni.
Minden alágazatra kéttípusú munka vár:
▪▪ az alrendszer jelenleg létező vertikális és horizontális szintjei leírásainak
áttekintése, a szükséges változtatások kitűzése és megvalósítása, s ezzel párhuzamosan tantervi modernizációs munkák beindítása,
▪▪ a képesítések besorolása.
Az alágazatoknak a közös platformról elindulva önálló projektekben érdemes ezeket a feladatokat megvalósítaniuk. Javaslataink között szerepelni fog az alágazati
OKKR-fejlesztési projektek megvalósítása. Szakértőink összefoglalták azokat a sajátos alágazati elemeket, amelyeket az OKKR bevezetésének és működtetésének
szempontjából kritikusnak tekintenek. Megjegyzéseiket összefoglalóan közöljük
azzal a szándékkal, hogy a további munkákban hasznosuljanak. Ezt a leírást ös�szekötöttük az alágazati rendszerek jogi hátterének vázlatos leírásával is. Érdemes
megemlékezni arról, hogy a projekt keretében az alágazati szakértők harmonikus
együttműködést alakítottak ki, s ez a szintleírásokban, a további munka kereteit
illetően, és a fejlesztés további fázisainak értelmezésében is a pozitív együttműködés reményét vetíti előre.

Közoktatás
A közoktatásban a bevezethetőség és működtethetőség feltételeit a jelenleg működő mérési-értékelési rendszer szerkezeti-szervezeti felépítése, funkciói mentén
illetve a rendszert működtető intézményi háttér ismeretében kell megvizsgálni.
Az OKKR 1–4. szint leírásainak kidolgozása során a közoktatás elsősorban a
hazai mérések (pl. Országos kompetenciamérés 6., 8., 10. évfolyam, 6. és 8.osztályos
felvételi vizsgák), illetve az érettségi vizsga követelményeiből, az azokhoz kapcsolódó képesség- és tudásszintelvárásokból indult ki. Az elemzések, vizsgálódások
alapján a szakértők megpróbálták megfogalmazni a közoktatást érintő kimeneti
pontokhoz kapcsolható általános tudás- és képességszint-elvárásokat. A tantervi
elemzések (NAT, kerettantervek) mellett ezek jelentették az alapot a 1–4. szint leíró
jellemzőinek megfogalmazásához. Ennek a projektnek a keretében azonban nem
volt lehetőség a mérésekhez kapcsolódó követelmények (tartalmi keretek, érettségi
vizsgakövetelmények) részletes elemzésére. Erre majd a jelenlegi projektre szervesen
épülő 3.1.8. projekt nyújt lehetőséget.
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A közoktatásban jelenleg érvényes mérési eljárás időrendje, illetve a NATban megfogalmazott oktatási szakaszhatárok együttesen jelentették az alapot a lehetséges kimeneti pontok kijelöléséhez.
Mérési pontok a közoktatásban és az OKKR tervezett szakaszhatárai2
Országos
kompetenciamérés
2006-tól

1.

2.

3.

4.

Kétszintű
érettségi
2005-től

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

évfolyam

2.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3.

9.

10.

4.

11.

12.

évfolyam

Az ábra alapján megállapítható, hogy a teljes oktatási rendszert átfogó keretrendszert kidolgozó más országokhoz hasonlóan egyes szintek a közoktatásban nem feltétlenül jelentenek egyben hivatalos ki- vagy belépési lehetőséget is. Jelentőségük az élethosszig tartó tanulás modelljében válik nyilvánvalóvá, illetve a szakképzéssel és a
felsőoktatással, még inkább pedig a felnőttoktatással való kapcsolatok megfogalmazásakor lesz látható.
Különösen lényeges az a szakértői megállapítás, amely szerint az alapozó
szakasz tényleges lezárása a közoktatásban bekövetkezett változások hatására későbbre tolódott, valójában a 6. évfolyam végéhez kapcsolódó tudás és képességszint megfogalmazások jelenthetik az első tényleges lezárási pontot. A szakképzés
szintleírásaival összevetve valójában ez a tudás és képességszint jelöli azt az első
kimeneti pontot, amelyet a szakképzés az alapfokú végzettséghez nem kötött szakmák elsajátításhoz szükséges elemi ismeret és képességszintként megfogalmaz.
A közoktatásban megszerezhető végzettségekről és képesítésekről jelenleg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktv.) rendelkezik. A közoktatásban megszerezhető végzettségek részben egyes képzési szakaszok teljesítéséhez, részben állami vizsga letételéhez kapcsolódnak.
2
Az Országos kompetenciamérés rendszerét 2001-ben hozták létre, a modellábra a 2006-tól érvényes mérési eljárást tartalmazza.

111

Az alapfokú iskolai végzettség megszerzése [Ktv. 25. § (4) bek.] alapesetben a 8
évfolyam elvégzéséhez, a középiskolai végzettség megszerzése az érettségi vizsgához
kapcsolódik. A 8. évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai végzettséget tanúsít. Megjegyzendő, hogy ezt
a rendelkezést a 10. évfolyam végéhez kötődő, 2006-ban eltörölt alapvizsga sem
módosította volna. Alapfokú iskolai végzettség az alapesettől eltérően is megszerezhető, ezt a Ktv. 27. § (8) bekezdése részletesen szabályozza (felzárkóztató képzés
lehetősége, összekapcsolás a szakképzéssel). Az alapfokú iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványt az az iskola adja ki, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban állt.
Az alapfokú oktatásban nincsenek központilag előírt képesítési (kimeneti)
követelmények. A nyolcadik évfolyam elvégzésről szóló bizonyítványt az iskola
akkor adhatja ki, ha a tanuló eleget tett a helyi tanterv 8. évfolyamra szóló, az intézmény pedagógiai programjában közzétett követelményeinek. (A háromszintű szabályozás következtében a NAT-ra épülnek a kerettantervek, ezekre pedig az iskola
működését ténylegesen meghatározó helyi tantervek). Mivel ehhez a képesítéshez
nem tartozik vizsga vagy mérés, és nincs meghatározott kimeneti követelmény
sem, így nincs szabályozott felülvizsgálati rendszer sem. Ezt a valóságban az alapfokú végzettség hátterét jelentő Nemzeti alaptanterv jogszabályban meghatározott
időnkénti felülvizsgálata tölti be.
A Ktv. 9. § (8) bekezdése szerint az érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és a felsőoktatási intézménybe való felvételre, illetve szakképzésbe való bekapcsolódásra jogosít. Érettségi bizonyítványt kell kiállítani annak, aki
teljesítette az érettségi vizsga követelményeit [100/1997. (VI. 13) Kormányrendelet
45. § (1)]. Az érettségi vizsga szintjének a végzettség tekintetében nincs jelentősége.
Alapesetben az érettségi vizsgát az iskola szervezi meg, és a tanuló abban az intézményben tesz vizsgát, amellyel tanulói jogviszonyban áll. Érettségi vizsga azonban tanulói jogviszony megszűnése után is tehető, ebben az esetben az Oktatási
Hivatal (OH), illetve az általa működtetett vizsgabizottság végzi a vizsgáztatást.
Az érettségi vizsga hátterét jelentő követelmények elkészítése és kiadásának
eljárásrendje szabályozott. A vizsgát törvényileg előírt módon és az egységes vizsgakövetelmények alapján kell megszervezni. A vizsgakövetelmények felülvizsgálata jelenleg nem szabályozott. A vizsgakövetelmények elemzését és értékelését,
illetve bizonyos szempontok szerinti hatásvizsgálatát az OH és az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet (OFI) végzi, illetve végezte.
A közoktatás OKKR szempontjából releváns szabályozórendszereiről röviden a következőket mondhatjuk.
Az alapfokú oktatásban a NAT-ra épülő kerettantervek kiadásához kapcsolódik jóváhagyási eljárás, az erre épülő, a helyi oktató-nevelő munkát meghatározó
helyi tantervek kidolgozása intézményi hatáskörben történik. A kerettantervek
jóváhagyását miniszteri rendelet szabályozza, amely során a kerettantervet jóváhagyásra az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani. A jóváhagyás előkészítésében az
Országos Köznevelési Tanács (OKNT) kerettantervi bizottsága – szakértők bevoná112

sával – működik közre. A kerettantervet jóváhagyásra az Oktatási Hivatal terjeszti
a miniszter elé. A miniszter a jóváhagyásról az OKNT kerettantervi bizottsága és
– nemzeti, etnikai kisebbséget érintő ügyben – az Országos Kisebbségi Bizottság
(OKB) egyetértésével dönt.
A középiskolai végzettséghez kapcsolódó érettségi vizsga esetében vannak
központi és helyi (akkreditált) követelményekre épülő vizsgatárgyak. A központi követelmények esetében a vizsga szervezését és a vizsgakövetelményeket kormány-, illetve miniszteri rendelet szabályozza. A helyi tanterv követelményeire
épülő vizsgatantárgy akkreditációja a tantervi akkreditációhoz hasonlóan az OH,
az OKNT – szükség esetén az OKB – és a szakminisztérium közreműködésével
történik.
Az országos mérések tartalmi hátterének kidolgozása, a mérőeszközök elkészíttetése és a mérések lebonyolítása, illetve az értékelése az OH hatáskörébe (Közoktatási Mérési Értékelési Osztály) tartozik. Az Országos kompetenciamérés (6., 8.
és 10. évfolyam) tartalmi keretei és a mérés időpontjának meghatározása rendeletben szabályozott. A rendeletet, illetve a tanév rendjének éves szabályozását az
oktatásért felelős minisztérium adja ki.
Az OKKR intézményi hátterének tervezése során érdemes kitérni a közoktatás keretében működő független vizsgabizottság intézményére is. A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az Oktatási
Hivatal feladata a tanulmányok alatti vizsgák független vizsgabizottságának működtetése. Ennek jogi kereteit a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 11.
§ (1) bekezdés o) pontja és a 84. § (5) bekezdése, valamint az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. § e) pontja, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 20. § (6), 21. § (3)–(4) és
(8) bekezdése, a 22. § (1)–(3) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 24. § (4) bekezdése, a
25. §, a 26. § (1)–(2) bekezdése, valamint e rendelet 9. számú melléklete képezik. Az
OH regionális igazgatóságai 2006. január 1-jétől az igazgatóságokhoz beérkező kérelmek alapján független vizsgabizottságokat működtetnek, gondoskodnak azok
törvényes működéséről.
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati vizsgatantárgyak esetén – a 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet 22. § (1) bekezdése szerint – a szakképesítésért felelős miniszter
által kijelölt intézmény szervezi. A tanulói kérelmet ez esetben az iskola igazgatója
az illetékes minisztériumhoz továbbítja. A független vizsgabizottság előtt a tanuló
osztályozó vizsgát, illetve javítóvizsgát tehet.
A közoktatás mérési-értékelési gyakorlatának számos elemét figyelembe lehet, sőt kell
is venni az OKKR 1–4. szintjeinek leírása során. Az eddig elkészült szintleírások is a hazai
szabályozási rendszer jellemzőinek figyelembevételével alakultak ki. Az OKKR majdani,
a közoktatáshoz kapcsolódó megfeleltetési eljárásainak kidolgozása során felhasználhatók a jelenlegi szabályozási mechanizmusok és akkreditációs eljárások ta-

113

pasztalatai. Az intézményi rendszer kialakításakor érdemes elemezni az Oktatási
Hivatal lehetséges szerepvállalását.

Szakképzés, felnőttképzés
A szakképzés tartalmi működtetésének jogszabályi alapjait az egymáshoz kapcsolódó törvények csomagja biztosítja. A törvények végrehajtásához rendeletek biztosítják az operatív működési hátteret.
A szakképzés működésének keretét a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.
törvény adja. E törvény szervesen kapcsolódik a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. évi törvényhez az iskolai rendszerű oktatás esetében, amely elveiben a
szakképzés területén korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítását és
működtetését teszi lehetővé.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvényt azért fontos a csomaggal együtt emlegetni, mert a szakképzés részeként a felsőfokú szakképesítések
vonatkozásában közvetít többek között korszerű ismereteket a gazdasággal való
együttműködés hatékonyságának érdekében, a képzés minősége, a társadalom és
a környezeti fenntarthatóság igényeihez
Az Alkotmányban biztosított tanuláshoz való jogot bontja ki a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, mely szerint az állampolgár egész életpályáján
érvényesüljenek a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés szabályozott lehetőségei a társadalom minden tagja számára, annak érdekében, hogy az
állampolgárok meg tudjanak felelni a gazdasági és technológiai fejlődés kihívásainak, hogy eredményesen tudjanak bekapcsolódni a munka világába és sikeresek
legyenek életük során, valamint annak érdekében, hogy a felnőttkori tanulás és
képzés révén az életvitel minősége is javuljon.
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény idesorolása azért fontos, mert a kamara a 9. § e) pont szerint az országos gazdasági érdek-képviseleti
szervezetekkel együttműködve ellátja a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott feladatát, szervezi és végzi a
mesterképzést és a mestervizsgáztatást, amelyet az OKJ meg is jelöl.
Az iskolai rendszerben a közoktatás keretein belül, szakiskolában, speciális
szakiskolában, szakközépiskolában, valamint a felsőfokú szakképesítések esetében felsőoktatási intézményben folyik az OKJ szerinti szakképzés. Az iskolarendszeren kívül a felnőttképzésben az előzetes tudás mértékétől függő óraszámban tanfolyami, távoktatás stb. folyik felnőttképzési szerződéssel. A rendszer érdekessége,
hogy a tanköteles kor a 18. év, ugyanakkor 18 éves kor után lehet tanulni iskolai
rendszerben és iskolarendszeren kívüli formában is.
Tartalmi szempontból az öt törvény integráltan több területen egymást erősítve biztosítja a szakképzés előkészítését, megvalósítását az iskolai rendszerben, az iskolarendszeren
kívül, a felsőoktatásban a felsőfokú szakképzés vonatkozásában, és megalapozza az egész
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életen át tartó tanulást, az egyén életpálya-építését, továbbá megfelelő alapot ad az EKKR/
OKKR kifejlesztéséhez.
Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések jogszabályi alapját a szakképzési törvény felhatalmazása alapján jelenleg az 1/2006. (II. 17.)
az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló OM rendelet biztosítja. A rendelet szerinti „új
szakképzési szerkezet” a magyar foglalkoztatási szerkezet elemzésén, validáláson
alapuló, moduláris szerkezetű. A foglalkozások/munkakörök munkakörelemzések
útján keletkező kompetenciaprofilok összehasonlító elemzése révén jött létre az új,
„ágszerkezetű” Országos Képzési Jegyzék. Ez lett az alapja a modultérképeknek,
amelyek egyes követelménymodulok tartalmi összefüggéseit, viszonyait, szakképesítésekbe való beépülésüket tükrözi. A modulok, a rész-szakképesítések, szakképesítés-elágazások, ráépülések és a szakképesítések rendszerének kifejlesztésével
az OKJ-ben szereplő képesítések új, differenciált értelmezést kaptak.
1993 óta, amióta létrejött a jegyzék, három alaprendelet jelent meg. Az OKJ
24-szer került módosításra, a 2006. évi pedig eddig 7-szer módosult. Összesen 16
rendszerelvű, de hagyományos, valamint 8 új típusú moduláris szerkezetű OKJ
került jogszabályi formában kiadásra. Ez azt jelenti, hogy az OKJ az igényeknek
megfelelően módosul, és amennyiben szükséges, az egész rendszert továbbfejlesztik.
Az OKJ legfontosabb funkciói:
▪▪ A szakképesítésekhez kapcsolódó, országosan egységes szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer bevezetése, amely sztenderdizált és átláthatóvá teszi a szakképzést.
▪▪ Az egységes, szabványos alapok a korszerű minőségbiztosítási rendszer kiépítését biztosítják.
▪▪ A már elsajátított ismeretek beszámítását lehetővé teszi.
Néhány rendszerelvű fejlesztési feladat, amely a jogszabály módosítását vagy új
jogszabály kiadását igényelte, a következő volt:
▪▪ 1996-ban Magyarország OECD tagságának feltétele volt, hogy a szakképzés területén bevezetésre kerüljön az ISCED (International Standard Classi
fication of Education), a foglalkoztatás területén pedig az ISCO (International Standard Classification of Occupations). Ennek megoldásaként az OKJben szereplő szakképesítések ISCED szintezése meghatározásra került. Az
ISCED célja integrált és következetes keretrendszer biztosítása, amely alkalmas a képzési adatok gyűjtésére és az országok közötti összehasonlításra, az
országok programjának besorolására, függetlenül a tanulás módjától és az
intézménytől.
▪▪ A 2001-ben kiadott módosított Országos Képzési Jegyzék a szakképesítéseket alapvetően négy szakterületre sorolta be. A szakképesítéseket a jegyzék
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▪▪
▪▪

humán, műszaki, gazdasági-szolgáltatási és agrár szakterületre elkülönítve,
ezeken belül huszonegy szakmacsoportra bontja. A szakmacsoport szerinti bontás hídként működik a közoktatás, a szakképzés és a felnőttképzés
között, megkönnyíti a szakirányú tanulmányok beszámítására irányuló kérelmek elbírálását. 2001-től a beiskolázás a 9. osztályba az OKJ-ben meghatározott szakmacsoportok szerint történik. Azzal, hogy a szakmák mindegyike
valamilyen szakmacsoporthoz rendelt, kifejeződik az a szándék is, hogy a
szakmacsoportokon belüli átlépések horizontális és vertikális szakmaváltások az egyén számára elviekben könnyebben valósulhatnak meg.
2006-ban a moduláris szerkezet kialakításával hatalmasat változott az OKJ.
2010-re fejeződik be a nemzetközi ISCO rendszer átalakulása, amely maga
után vonja a FEOR változásait, az OKJ a FEOR-módosításokat követni fogja.

A tanulási folyamat az egyén tudására alapozott, ezért az új szakmastruktúra bevezetésével az egyén számára sokféle lehetőség kínálkozik. A tanulási utakat a tanulási célok határozzák meg. A főbbek a következők:
▪▪ 8 általános iskolai befejezett végzettséggel rendelkezők részére 9–10. szakmai előlészítő évfolyam után 2 éves szakképzés.
▪▪ Alternatív szakképzés elnevezése alatt a 8 általános iskolai befejezett végzettséggel rendelkezők közvetlenül is beléphetnek a szakképzésbe.
▪▪ 8 általános iskolai befejezett végzettséggel rendelkezők a szakközépiskolába
léphetnek, majd vagy a négy eredményes év után, vagy érettségi vizsga letétele után a szakképzésben folytathatják tanulmányaikat.
▪▪ 8 általános iskolai befejezett végzettséggel nem rendelkező tanulók részére
bemeneti kompetenciamérés eredményessége alapján szakképzés.
▪▪ Az általános iskolai végzettséghez nem kötött 10 hónapos, szakképzést előkészítő oktatás, utána kimeneti kompetenciamérés eredményessége alapján
2-3 éves szakképzés. (Ez a modell került kidolgozásra a Szakiskolai fejlesztési program keretében).
▪▪ A magántanuló a jogszabályban meghatározott okok miatt otthoni egyéni
felkészüléssel tanul.
▪▪ A különböző tanulási problémákkal küzdő, hátrányos helyzetű tanulók, fogyatékkal élők szakképzésbe kerülését egy- és kétéves felzárkóztató programok segítik.
A felsőfokú szakképesítéseken kívül valamennyi szakképesítés oktatható iskolarendszeren kívüli formában:
▪▪ tanfolyami képzés,
▪▪ munkatapasztalat és/vagy egyéni tanulás után, tanfolyam nélkül modulzáróvizsga letétele után eredményes állami vizsgával állam által elismert
szakképesítések megszerzése.
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OKJ szakképesítés szintjei
(a szakképesítés azonosító számának első két számjegye)

ISCED 97
Szintjei és a szakképzésben értelmezhető szintek

21

Befejezett végzettséget nem igénylő szakképesítések

2CV

Szakiskola befejezett iskolai végzettséget
nem igénylő szakképesítésekre/Szakképző évfolyam készségfejlesztő speciális
szakiskolában/Alapfokú iskolai végzettség
nélküli szakmákra való szakképzés

31

Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épülő
szakképesítések

3CV

Szakiskolai szakképző évfolyamok és
programok/Művészeti szakmai oktatásra
való felkészítés párhuzamos oktatás 9–13.
évfolyamon

32

Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsí- 3CV
tott alapfokú iskolai végzettségre épülő és
szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések

Szakiskolai szakképző évfolyamok és
programok/Művészeti szakmai oktatásra
való felkészítés párhuzamos oktatás 9–13.
évfolyamon

33

Tizedik évfolyamra épülő szakképesítések

3CV

Szakiskolai szakképző évfolyamok és
programok/Művészeti szakmai oktatásra
való felkészítés párhuzamos oktatás 9–13.
évfolyamon

34

Tizedik évfolyamra és szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések

3CV

Szakiskolai szakképző évfolyamok és
programok/Művészeti szakmai oktatásra
való felkészítés párhuzamos oktatás 9–13.
évfolyamon

51

A középiskola utolsó évfolyamának
elvégzéséhez kötött szakképesítések,
amelyek jellemzően fizikai tevékenység
ellátására jogosítanak

4CV

Szakképző évfolyamok és programok középiskola utolsó évfolyamának/Szakképző
évfolyamok középiskola utolsó évfolyamára vagy érettségire épülő nem felsőfokú
OKJ szakmákban

52

Középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez vagy érettségi vizsgához kötött
szakképesítések, amelyek jellemzően
szellemi tevékenység ellátására jogosítanak

4CV

Szakképző évfolyamok és programok középiskola utolsó évfolyamának/Szakképző
évfolyamok középiskola utolsó évfolyamára vagy érettségire épülő nem felsőfokú
OKJ szakmákban

53

Érettségi vizsgához és meghatározott
szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések

4CV

Szakképző évfolyamok és programok középiskola utolsó évfolyamának/Szakképző
évfolyamok középiskola utolsó évfolyamára vagy érettségire épülő nem felsőfokú
OKJ szakmákban

54

Érettségi vizsgához vagy érettségi vizsgához és meghatározott szakmai előképzettséghez kötött emelt szintű szakképesítések

4CV

Szakképző évfolyamok és programok középiskola utolsó évfolyamának/Szakképző
évfolyamok középiskola utolsó évfolyamára vagy érettségire épülő nem felsőfokú
OKJ szakmákban

55

Érettségi vizsgához kötött felsőfokú szakképesítések

5BCV iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés/
Felsőfokú szakképzés
Párhuzamos képzés esetén

61

Felsőfokú iskolai végzettségre épülő
szakképesítések

5ACV Szakképzés felsőfokú iskolai végzettséget
igénylő OKJ szakképesítésekre
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A felnőttképzés funkciói, területei és feladatai
Fogalma
(komplex)

Általános
képzés

Funkciói

Hiányzó iskolai
végzettség
pótlása
▪▪ alapfokú
▪▪ középfokú
▪▪ felsőfokú

Területei
Típusai

Hiányzó szakmai
képzettség
pótlása

Folyamatos
szakmai
képzés

▪▪ alapfokú
▪▪ középfokú
▪▪ felsőfokú

▪▪ továbbképzés
▪▪ átképzés

Iskolai rendszeren kívüli képzések

Iskolai
rendszerű
képzések
▪▪ ált. iskola
▪▪ középiskola
▪▪ felsőoktatási
intézmény

Forrásai

Szakmai
képzés

Állami
költségvetés

Munkaerő-piaci
képzések
Államilag
elismert
szakképesítésre
felkészítő

Munkaerő-piaci
Alap Foglalkoztatási alaprésze
▪▪ foglalkozta
tásseg ítő
▪▪ preventív

Egyéb
képzések

Államilag nem
elismert
szakképesítésre
felkészítő

Kiegészítő
képzések
▪▪ felzárkóztató
▪▪ képességfejlesztő
▪▪ elhelyezkedést
segítő
▪▪ magatartást
formáló

▪▪ közművelődési
▪▪ nyelvi
▪▪ számítástechnikai

Szakképzési
hozzájárulási
kötelezettség
terhére
▪▪ betanító
▪▪ továbbképző

Munkaadók saját
forrása

Munkavállalók saját
hozzájárulása
(önrésze)

Az iskolai rendszerű felnőttképzés szabályozását a közoktatási törvény tartalmazza
(1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról – 78 .§). A jogszabály többek között meghatározza a felnőttoktatásban való részvétel minimális korhatárát (16. életév), a
szervezeti formát (pl.: felnőttoktatási tagozat, osztály, csoport) és a munkarendet
(nappali vagy esti, levelező).
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény hatálya (továbbiakban: Szt.)
– a közoktatási rendszerben megvalósuló iskolarendszerű szakképzésen kívül –
kiterjed az iskolai rendszeren kívüli szakképzésre. A törvény – a szakképzés intézményeinek meghatározása mellett – elsősorban a kvalifikációt, a kvalifikáció megszerzéséhez vezető utat és szabályokat írja le. Az állam által elismert szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményei, illetve a vizsga tartalma egységesek. Az iskolai
rendszeren kívüli szakmai képzés tartalmát és vizsgakövetelményeit – amennyiben az nem az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányul – a képző/
munkaadó/felhasználó határozhatja meg.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szabályozza a felsőoktatási intézmények rendszerét – amelyek lehetnek az állami és az állam által elismert
nem állami egyetemek és főiskolák –, meghatározza azok működését, autonómiáját, az állam szerepvállalását. Törekvés, hogy a felsőoktatási intézményeket mint
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regionális tudáscentrumokat – komplex régiófejlesztés keretében – be kell vonni
az élethosszig tartó tanulás fejlesztésébe. A felsőoktatási intézmények a működési
kereteken belül indíthatnak szakképzési programot állam által elismert felsőfokú
szakképesítés megszerzésére, illetve saját hatáskörben indíthatnak felsőfokú tanfolyamokat, önálló bizonyítványkiadási joggal.
A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény keretjelleggel szabályozza a
felnőttképzést, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatási és igazgatási tevékenységet,
meghatározza a felnőttképzés irányítási rendszerét, az intézményrendszert, valamint a felnőttképzési támogatások elemeit és azok forrásait. A törvény leglényegesebb – specifikus – szabályozásai a következőkre vonatkoznak:
▪▪ képzési program,
▪▪ képzési szerződés,
▪▪ az előzetesen megszerzett tudás beszámítása,
▪▪ minőségbiztosítás.
A felnőttképzési törvény formális és nem formális képzéseket határoz meg. A formális
képzések egyrészt az állam által elismert szakképesítések megszerzésére irányulnak, mely szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza. Ugyancsak
formálisnak számítanak az akkreditált – a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által minősített – képzések programjai, illetve a nyilvántartásban szereplő felnőttképzési intézmények egyéb, szakmai képzési program alapján folyó képzései. Meg
kell jegyezni, hogy a képzési programban és a szerződésben rögzített bizonyítvány
kiadása a vonatkozó jogszabályok alapján történik. Ennek megfelelően a felnőttképzés területén államilag elismert bizonyítványt kapnak azok, akik az Országos
Képzési Jegyzék szerinti képzésben vesznek részt és sikeresen vizsgáznak. Az állam által nem elismert szakmai képzések programjainak elvégzése után szükséges
tanúsítványt adni, azok viszont csak a képzési intézmény által meghatározott hatókörben érvényesek.
Az utóbbi években – többek között – két kormányhatározat is foglalkozott
a felnőttképzéssel: egyrészt az egész területtel [1069/2004. (VII. 9.) Korm. határozat
a felnőttképzés fejlesztésének irányelveiről és cselekvési programjáról], másrészt
a felnőttek szakképzésére vonatkozóan [1057/2005. (V. 31.) Korm. határozat a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről].
A felnőttképzés irányítási rendszerében 2002 óta az Oktatási Minisztérium koordinálja az emberi erőforrás fejlesztését, az általános és a középiskolai rendszerű
képzést, illetve a felsőoktatás irányításáért, valamint az iskolai rendszerű felnőttképzés jogszabályi felügyeletéért felelős. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium irányítja a felnőttképzés iskolarendszeren kívüli szektorát. A minisztérium a
szakképzés irányítását és fejlesztését – az Országos Képzési Jegyzék, a szakmai
és vizsgakövetelmények kidolgozása, karbantartása vonatkozásában – a megfelelő
szakminisztériumokkal együttműködve látja el.
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A minisztérium a foglalkoztatáspolitika keretében – a Foglalkoztatási Hivatalon keresztül – irányítja a munkaügy intézményrendszerét: a regionális munkaügyi tanácsokat, a megyei és helyi kirendeltségeket, illetve a regionális képző
központok hálózatát. Többek között támogatja és szervezi a foglalkoztatási célú
munkaerő-piaci képzéseket (szakképesítő, át- és továbbképzések, illetve kiegészítő például: pályaorientációs, felzárkóztató és elhelyezkedést segítő). A minisztérium 2007 óta működteti – a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
felkérésére – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanácsot (NSZFT), amely
tripartitrendszerű, szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos testület, munkájában részt vesznek a munkaadók, a munkavállalók és a kormányzati-önkormányzati szféra képviselői.
A felnőttképzés minőségének biztosítása érdekében 2002-ben jött létre a
Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT), amely – a foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter által felkért – független szakmai testület. Feladata a felnőttképzési tevékenységet végző intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának megítélése, a sikeres akkreditáció tanúsítása, illetve az akkreditált
intézmények és programok ellenőrzése. Az NSZFI működteti a FAT Titkárságát.
A minisztérium 2007 januárjában – több intézmény jogutódjaként – létrehozta a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet (NSZFI), amelynek feladata
rendkívül kiterjedt. Feladata, – többek között – a szakmastruktúra és az Országos
Képzési Jegyzék fejlesztése, a szakmai és vizsgakövetelmények, vizsgatételek, illetve iskolai központi programok kidolgozása, vizsgaszervezés, tankönyvfejlesztés és -forgalmazás, illetve a szak- és felnőttképzés szakmai, módszertani fejlesztése, a szak- és felnőttképzési kutatások és szolgáltatások koordinálása, valamint
a Munkaerő-piaci Alap szakképzési célú támogatásaival kapcsolatos tevékenységrendszer.
A rendszerváltozás óta bekövetkezett leglátványosabb fejlődés az intézményrendszerben látható. 1990 előtt az általános és szakmai célú felnőttképzés alapvetően
az iskolai intézményrendszerben, illetve a munkaadóknál folyt, a 90-es évek után
viszont fokozatosan kialakult a felnőttképzés többpólusú rendszere. A felnőttképzési intézményrendszerben jelenleg 5600 regisztrált intézmény van, köztük 1400
akkreditált intézmény. Az intézményrendszer tipikus intézményei:
▪▪ állami regionális képző központok (9 intézmény);
▪▪ általános és középiskolák (beleértve a szakiskolákat);
▪▪ térségi integrált szakképzési központok;
▪▪ felsőoktatási intézmények;
▪▪ közművelődési intézmények;
▪▪ gazdasági társasági formában működő felnőttképzési intézmények (beleértve az egyéni vállalkozókat);
▪▪ civil szervezetek;
▪▪ munkaadók, amennyiben saját személyi és tárgyi feltételekkel folytatják a
dolgozók továbbképzését.
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Az eddig végzett OKKR-projekt előmunkálatai alapján az NSZFI fejlesztési tevékenysége az alábbi területekre terjedhetne ki a felnőttképzés vonatkozásában:
▪▪ Szakmai képesítések, illetve képzések kimeneti tanúsítványai (bizonyítványai)
▪▪ állam által elismert (OKJ) szakképesítések
▪▪ hatósági képesítések (közlekedési, hírközlési, és vízügyi ágazat)
▪▪ akkreditált képesítések
▪▪ jogszabály által előírt szakmai továbbképzés képesítései (pl. pedagógus/orvos továbbképzés)
▪▪ egyéb szakmai képzések tanúsítványai – például:
▪▪ szakképesítést megalapozó szakmai képzés (pl.: okl. könyvvizsgálói képesítés megszerzésére felkészítő képzés)
▪▪ munkakörhöz/foglalkozáshoz szükséges, de nem akkreditált
képzés
▪▪ munkaadói szakmai továbbképzések
▪▪ egyéb szakmai képzés
▪▪ Nem szakmai képzések tanúsítványai
▪▪ nyelvi képzések
▪▪ informatikai képzés
▪▪ általános felnőttképzés (pl.: közismereti felzárkóztató képzés szakképzés megkezdéséhez)
▪▪ vállalkozás indítására felkészítő képzés
▪▪ elhelyezkedést/munkakeresést elősegítő képzés
▪▪ megváltozott munkaképességűek rehabilitáló képzése
▪▪ egyéb nem szakmai képzés
A szakértők véleménye szerint az OKKR bevezetésének alapvető feltétele a további
fejlesztés anyagi forrásainak biztosítása. Két forrás lehetséges, az egyik a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprésze, a másik európai uniós támogatás. Javasoljuk
a hazai OKKR-adaptáció fejlesztési forrásaként a szakképzés és felnőttképzés területén a
TÁMOP 2.2.1. központi programot megjelölni, azaz a projektet európai uniós forrásból
biztosítani.

Felsőoktatás, felsőfokú szakképzés
A felsőoktatásban szerezhető felsőfokú végzettségi szintekről és a végzettségi szinteken szerezhető szakképzettségekről a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) rendelkezik. A felsőoktatásban szerezhető, felsőfokú
végzettséget és szakképzettséget is biztosító képzések (szakok) az alábbiak.
Alapképzés. Az itt szerezhető végzettség a (felsőfokú) alapfokozat (bac
calaureus, bachelor), amelyhez a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott szakképzettség járul. Az Ftv. az alapfokozatot tekinti az „első felsőfokú
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végzettségi szintnek” [32. §. (5) bekezdés]. A képzések időtartama félévekben és
kreditekben egyaránt megadható. Alapfokozatot általában 6–8 félév alatt, legalább
180 és legfeljebb 240 kredites képzésben lehet szerezni.
Mesterképzés. Az itt szerezhető végzettség a mesterfokozat (magister, master),
amelyhez a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott szakképzettség
járul. Az Ftv. a mesterfokozatot tekinti a „második felsőfokú végzettségi szintnek”
[32. § (6) bekezdés]. Mesterfokozatot 2–4 félév alatt, legalább 60 és legfeljebb 120
kredites képzésben lehet szerezni.
A jelenlegi rendszer is lehetővé teszi, hogy egyes képzések (orvostudomány,
jog) ún. osztatlan képzést folytassanak, s itt a végzett hallgató közvetlenül mesterfokozathoz jusson. Egyébként a mesterfokozat mindig egy (nem feltétlenül ugyanazon területen szerzett) alapfokozatra épül.
Az alap- és mesterképzés felmenő rendszerben országos érvénnyel 2006
szeptemberében indult el (egyes szakok már hamarabb is kaptak – kísérleti jelleggel – indítási engedélyt). Jelenleg még futnak a régi rendszerben meghirdetett
képzések, amelyek főiskolai és egyetemi szintű végzettséghez vezettek. A főiskolai
szintű végzettség az új rendszer szerinti alapfokozatnak, az egyetemi szintű végzettség
az új rendszer szerinti mesterfokozatnak felel meg. (Az időtartamok a fentiekkel
megegyezők.)
Doktori fokozat. A harmadik felsőfokú végzettségi szintnek a doktori (Phd)
képzésben megszerezhető doktori fokozatot tekinti a törvény [32. § (9) bekezdés],
amely mesterképzésre épül és hat féléves, legalább 180 kredit hosszúságú. (A gyakorlatban a hat félév minimumot jelent). A doktori végzettséghez új szakképzettség nem járul.
A 2005/36/EK irányelvet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
2001. évi C. törvény (továbbiakban: Etv.) és a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások
felsorolásáról szóló l33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet ültette át. Az Etv. által szabályozott elismerési eljárás alapelve, hogy az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány
vagy oklevél által tanúsított végzettségnek, illetve szakképesítésnek/szakképzettségnek valamely Magyarországon megszerezhető végzettséggel és/vagy képzettséggel való egyenértékűségét vizsgálja. Az Etv. a tanulmányok mérhetőségével kapcsolatban továbbra is a képzés években megadott időtartamát veszi figyelembe az
Európai Unió kötelező érvényű közösségi joganyaga alapján (2005/36/EK irányelv
11. cikk).
A felsőoktatási intézményekben alaptevékenységként az Ftv. által szabályozott formában még két programtípus folyik.
Felsőfokú szakképzés. A 147. § (7) bekezdés szerinti felsőfokú szakképzés
a „felsőoktatási intézmények által hallgatói – valamint felsőoktatási intézménnyel
kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói – jogviszony kereté122

ben folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe
és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad”.
A felsőfokú szakképzés tehát nem eredményez felsőfokú végzettségi szintet. Középfokú végzettségre épül, és tevékenység ellátására, munkakör betöltésére nyújt
szakképesítést. A felsőfokú szakképesítés az Országos Képzési Jegyzék szakképesítési szintjeibe illeszkedik. A képzési idő négy év, a további felsőfokú tanulmányokba beszámítható kredit az azonos képzési területen folyó alapképzésben
legalább 30 és legfeljebb 60 kredit [32. § (4) bekezdés].
Szakirányú továbbképzés. Az Ftv. szerint az alap- vagy mesterfokozatot
követő képzés, amely újabb végzettséget nem ad, a programban szakirányú szakképzettség szerezhető [32. § (8) bekezdés]. A képzési idő 2–4 félév, a szerezhető
kreditek száma 60–120.
A felsőoktatásban szerezhető végzettségekhez és szakképzettségekhez vezető
programokat kizárólag az Ftv. mellékletében szereplő, államilag elismert felsőoktatási
intézmények folytathatják, az oklevelek kiadására is ők jogosultak. Felsőfokú szakképzés a megfelelő jogosítványok megszerzése után, felsőoktatási intézménnyel
együttműködve szakközépiskolában is folyhat.
Az alap- és mesterképzés (valamint az osztatlan képzés) fokozatához és a
hozzátartozó szakképzettséghez a képzési területek és azon belül képzési ágak
szerint beosztott szakokon lehet hozzájutni. Az alapképzés és a mesterképzés szakjait megalapítják (létesítik), majd indítják: ez az (általában elkülönülő) szaklétesítési és szakindítási folyamat, amelyet a 289/2005 (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőfokú
alap-és mesterképzésről, valamint a szakindítási eljárás rendjéről (a továbbiakban:
szakindítási rendelet) szabályoz.
Az alapképzésben létesített szakok jegyzékét a szakindítási rendelet 1. számú melléklete határozta meg, a mesterszakok jegyzékét a 2. melléklet, a tanári
szakon szerezhető tanári szakképzettségek jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.
Ezen mellékletek közül az első a kibocsátás pillanatában teljesnek volt tekinthető,
az alapképzési szaklistát a Bologna Bizottság előterjesztése alapján, hosszú egyeztetési folyamat után a miniszter hagyta jóvá. A mesterszakok jegyzéke állandóan
fejlődő, változó listaként indult.
Az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet (a továbbiakban: KKK) tartalmazza a végzettségi szinteket leíró általános jellemzőket, kompetenciákat alapképzésben és mesterképzésben. Egy szak akkor tekinthető létesítettnek, ha a szak képzési és kimeneti követelményeit és annak módosításait a KKK-rendeletben közzétették.
Új alapképzési szak létesítése alapvetően az alapképzési szakrendszer felülvizsgálatával (az 1. mellékletbe történő felvétele) a felsőoktatási intézmények
vezetőinek konferenciája által létrehozott szakmai bizottságnak a javaslata alapján, a szakmai szervezetek, a munkaadók, valamint a képzésben érdekelt ágazati minisztériumok véleményének előzetes megkérésével történhet [szakindítási
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rendelet, 5. § (2) bekezdés]. A tanárképzésben új tanári szakképzettség a közoktatás igénye alapján jelenhet csak meg: 5. § (3) bekezdés. Új mesterszak létesítését
a képzési és kimeneti követelmények meghatározásával, a szakindítási eljárással
egyidejűleg felsőoktatási intézmény vagy felsőoktatási intézmények közösen kezdeményezhetik [6. § (1) bekezdés].
A szak KKK-inak közzétételére, rendeletben, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogató véleményét követően kerül sor. Egy KKK pontos
technikai leírása a KKK-rendelet 7–9. §-aiban adott. A KKK-ra (az eddigiek szerint)
alapképzésben a Magyar Rektori Konferencia szakbizottságai, mesterképzésben a
felsőoktatási intézmények tehetnek javaslatot. A szakindításról (létesítés esetén a
képzési és kimeneti követelményekről is) a felsőoktatási intézmény határoz. Az
intézmény kéri meg dokumentumok becsatolásával (szakindítási rendelet, 10. §) a
MAB előzetes véleményét. A szakindítás központi (Oktatási Hivatal) nyilvántartásba vételére a MAB támogató véleménye alapján kerülhet sor.
A doktori képzésben a felsőoktatási intézményre akkreditált doktori iskola
ad ki a tudományterületének megfelelő doktori oklevelet.
A felsőfokú szakképzés Országos Képzési Jegyzékbe való felvételét a felsőoktatási intézmény is kezdeményezheti az adott szakképesítésért felelős miniszter
egyetértésével, egyszerűsített és gyorsított eljárást követően [Ftv. 32. § (2) bekezdés]. Az Országos Képzési Jegyzékbe már felvett felsőfokú szakképzést a felsőoktatási intézmény, kapacitása keretei között, saját hatáskörében indíthat. A felsőoktatásban a felsőfokú szakképzés a szenátus által elfogadott szakképzési program
szerint folyik.
A szakirányú továbbképzés esetében a felsőoktatási intézmény programakkreditáció nélkül vehet részt a felnőttképzésben. A szakirányú továbbképzés
programját a felsőoktatási intézmény szenátusa hagyja jóvá.
A Kormány határozza meg az alap- és mesterképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az azokhoz rendelt kreditek számát, valamint az indítással ös�szefüggő eljárási rendet, a felsőfokú szakképzés szervezésének rendjét és a doktori
fokozat megszerzésének feltételeit.
A minőségértékelés jelenleg mind intézményi szinten (kar, intézmény akkreditációja), mind programszinten (szakakkreditáció) a MAB feladata, azonban eljárásaiban erősen épít az intézmény önértékelésére. Elválik egymástól az indítás és
a menet közbeni értékelés.
A kreditrendszerű oktatás 2004-től kötelező érvényű a felsőoktatásban. A
kreditrendszerű oktatás követelményeit az Ftv. határozza meg. A kreditek ECTSkompatibilisek, és a rendelet részletesen leírja a kreditátvitel, a kredit-egyenértékűség, kreditfelhalmozás fogalmait, alkalmazását. A kreditrendszerű képzés
általános szabályai alapján az intézményi szabályozás követelményeit a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
rendelkező 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet szabályozza.
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Lényeges, hogy a magyar kreditfogalom hallgatói tanulmányi munkaidőn
alapul, amely a tanórákat és az egyéni hallgatói munkaráfordítást egyaránt tartalmazza. Országos szinten az Országos Kredittanács foglalkozik tanácsadási és elemzési feladatokkal, az intézményekben pedig kreditátviteli bizottságok működnek. Az
Ftv.-módosítás 14. §-a ezen bizottságok hatáskörébe utalja a korábbi tanulmányok és
munkatapasztalatok tanulmányi követelmény teljesítésekénti elismerését.
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13. Az OKKR szervezeti hátterére
vonatkozó javaslatok
A javaslatok a 2010. május közepén lezárt projekt gondolatmenetét követik.
A 2069-es Kormányhatározat előkészítő anyagával egyetértően azt javasoljuk, hogy az OKKR megvalósítása a bevezető szakaszban a meglévő (átalakulóban
levő) oktatási alágazati kimeneti szabályozó eszközökre épüljön rá, mindegyikhez illeszkedve. Ezt követően – hosszabb távon, az alágazati kimeneti szabályozók felülvizsgálata révén – fokozatosan kerülhet sor egyfajta országos harmonizációra.

Alternatív megoldások
Bármilyen megoldás születik, érdemes áttekinteni – a szervezeti megvalósítástól
függetlenül – az OKKR bevezetéséhez és működéséhez kapcsolódó legfontosabb
feladatokat:
▪▪ Országos szintű feladatok: a nemzeti keretrendszer létrehozásához és az
OKKR folyamatos működtetéséhez szükséges szerteágazó igazgatási, szervezési és koordinációs feladatok.
▪▪ Nemzetközi feladatok: az OKKR EKKR-hez kapcsolása és a referencing
jelentés, majd az OKKR működése közben az Európai Bizottság illetékes
szervezeti egységeivel, továbbá az EKKR-ben részt vevő országok illetékes
hatóságaival történő kapcsolattartás, közvetítés ezen szervek és az OKKR
működtetéséért felelős nemzeti hatóságok között.
A nemzeti feladatokon belül
▪▪ az első időszakban (optimista szcenárió esetén, azaz ha egy kormányhatározat ezt lehetővé teszi 2011. március és 2012. december között) ki kell dolgozni
az OKKR-képesítések elismerésének eljárását és annak minőségbiztosítását,
megszervezni a szükséges szakértői bizottságokat, és javaslatot kell tenni
egy kormányrendelet szövegére (vagy az alágazati törvények módosítására),
amelynek révén 2013-ban az Országos képesítési keretrendszer hivatalosan
bevezethető;
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▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

meg kell szervezni az OKKR-képesítések elismerésében szerepet játszó
szakértők, illetve hatósági és intézményi szereplők képzését, tájékoztatását,
valamint a szűkebb szakmai és a szélesebb társadalmi közegben az OKKREKKR-rel kapcsolatos ismeretek disszeminációját;
a továbbiakban biztosítani kell az OKKR működtetésének technikai feltételeit: működtetni a régi és új képesítések OKKR-besorolásának elismerésére
vonatkozó eljárásokat, összefogni a szakértői bizottságokat;
az OKKR-besorolási eljárás végén ki kell adni a képesítések szintbesorolására vonatkozó határozatot;
az országon belül és nemzetközi területen koordinálni, segíteni és szükség
szerint szervezni kell a jó gyakorlatok kölcsönös megismerését, a hazai tapasztalatok és eredmények, állapotok megismertetését;
létre kell hozni és folyamatosan frissíteni kell az OKKR működésével kapcsolatos adatbázisokat, s biztosítani azok megfelelő nyilvánosságát.

A nemzetközi feladatokon belül
▪▪ működtetni kell a vonatkozó EKKR-ajánlások mentén tevékenykedő Nemzeti
Koordinációs Pontot (NKP), végrehajtva a Magyarország által miniszteri aláírással elkötelezett EKKR-viszonyítási (referencing) folyamatot;
▪▪ a viszonyítási folyamatban az EU-ajánlás 10 pontjában foglaltaknak megfelelően eljárva koordinálni kell a nemzeti és nemzetközi szakértők munkáját,
és 2012 végére elkészíteni a nemzeti „referencing report”-ot, viszonyítási jelentést;
▪▪ a továbbiakban az OKKR működéséhez kapcsolódóan az Európai Bizottsággal, valamint az EKKR-ben részt vevő országok illetékes hatóságaival az
EKKR működéséből adódóan munkakapcsolatokat kell fenntartani, egyebek mellett eleget téve az EKKR-rendszer részét képező adatbázisok működtetéséhez nélkülözhetetlen digitális adatszolgáltatási kötelezettségeknek.
Itt érdemes utalni rá, hogy mivel az OKKR kidolgozásában és megvalósításában
az oktatási alágazatokért felelős minisztériumok, szakmai és társadalmi testületek és a munkaerőpiac szereplői egyaránt szerepet kapnak, ezért 2010 májusáig
egy Tárcaközi Bizottság működött a 2069-es Kormányhatározatban meghatározott
feladatokkal. Érdemes átgondolni, hogy a tárcaközi koordináció, egy esetlegesen
létrejövő új szervezet létrehozásának felügyelete és az EKKR-referenciafolyamat
monitoringjával összekapcsolódó feladatok ellátásának jogosítványaival egy újabb
tárcaközi bizottsági munka induljon-e be előreláthatólag 2013 elejéig-végéig.
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Országos Képesítési Tanács
Projektünk kiemelt javaslata 2010 májusában az volt, hogy már a bevezetés előkészítő szakaszában álljon fel az az intézmény, amelyik az OKKR működtetésében
kulcsszerepet játszik. Ez az intézmény az OKKR előkészítő anyagok jvaslataival
összhangban az Országos Képesítési Tanács (OKT) elnevezést viselje, de – némileg eltérően az akkori elképzelésektől – elsődleges szakértői szerepe mellett államigazgatási jogosítványokat is kapjon. Természetesen ezek a jogosítványok nem csorbíthatják az oktatási alágazatok eddigi törvényben lefektetett jogosítványait, hanem
elsősorban az OKKR új funkcióihoz kapcsolódnak.
Egy lehetséges megoldás az, hogy az Országos Képesítési Tanács az oktatási alágazatok többségért felelős minisztérium szervezetébe tartozzon, egyeztetési
kötelezettséggel az oktatási szektor irányításában felelősséggel rendelkező többi
minisztériummal.
Nem kívánjuk a szervezetek számát növelni, és a legtakarékosabb megoldást szeretnénk megtalálni. Mivel a volt OKM szakértői testületeként működő Országos Kredittanács eredeti feladatainak nagyobb része a kreditrendszer teljessé
válásával átalakult vagy minimális mértékűvé vált, ezért logikus és hatékony lépés
lehet az Országos Kredittanács bázisán, eddigi feladatainak megtartása mellett,
azok kibővítésével létrehozni az Országos Képesítési Tanácsot a következő azonosságok és különbségek mellett:
▪▪ az Országos Képesítési Tanács elsődleges feladatai az OKKR bevezetéséhez
és működtetéséhez kapcsolódnak,
▪▪ mivel az OKKR bevezetésének egy későbbi szakaszában felmerül a kreditek
általános (életre szóló tanulás keretében gyűjtött, felhalmozási célú) értelmezése, illetve a felsőoktatás az OKKR több szintjén megjelenő képesítések
gazdája, ezért a Tanács megtartja a kreditrendszerre vonatkozó tanácsadó,
információs szerepét,
▪▪ a Tanács a felügyelő minisztérium önálló szervezeteként, külön költségvetési soron jelenik meg,
▪▪ kötelező feladatait 2012-ig kormányhatározat, majd kormányrendelet (és/
vagy törvénymódosítások) jelöli ki.
Ebben a variánsban a Nemzeti Koordinációs Pont feladatait is a Tanács látja el.
Mivel a Tanács információs feladatai, nemzetközi kapcsolatai, technikai kötelezettségei az időben növekvőek lesznek, ezért az információs és technikai feladatok
körére és annak költségeire vonatkozóan az indulás előtt egy 3 éves előrejelzést
kell készíteni, s ténylegesen azokat a feladatokat lehet a Tanács működésének hatókörébe vonni, amelyekre fedezet mutatkozik.
Távlatilag fontos feladata az OKT-nek egy országos képesítési regiszter kidolgozása, feltöltése és karbantartása.
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Nemzeti Koordinációs Pont
A fentebb leírt megoldás mellett egyéb megoldások is felmerülnek, elsősorban attól
függően, hogy a funkciók betöltését és érvényesítését
▪▪ időbeli lefolyásában és
▪▪ szervezeti centralizációjában
hogyan képzeljük.
Az előző megoldásban az alágazatok az OKKR-szintbesorolásokat a teljes bevezetés során saját szervezeteikben végzik és hitelesítésre benyújtják a Tanácsnak, ahol független szakmai bizottsági eljárásban történik a befogadás. Az
alágazatoknak nincs OKKR-hitelesítési jogosítványa.
Felmerülhet a kérdés, hogy ez a megoldás képes-e a leghatékonyabban ellátni a különböző szintű feladatokat, nem lenne-e érdemes az NKP gyors létrehozása,
majd feladatainak fokozatos átalakítása-kibővítése OKKR-tevékenységekkel? Mivel az oktatás, képzés területén jelenleg működő különböző európai információs, kapcsolati és referenciapontok (Europass, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ,
Nemzeti Referencia Központ) többnyire érdemi döntéseket nem vagy alig igénylő
szolgáltató és tájékoztató jellegű funkciókat látnak el, illetve feladataik jobbára egy
oktatási, képzési alrendszerhez kapcsolódnak, ezért ez a lehetőség az előzőhöz képest eltérő filozófiát képvisel. Ebben a változatban 2011-ben és 2012-ben két ágon
folyik a munka:
a) Létrejön egy Nemzeti Koordinációs Pont, amelyik elsősorban a nemzetközi kötelezettségekből adódó feladatokra, azok közül is kiemelten a referencing
folyamatra koncentrál, s 2012 végére leadja jelentését. 2012 után az NKP fő feladata
a nemzetközi kapcsolattartás és az EU-feladatok, információellátás biztosítása.
b) Az oktatási alágazatok a TÁMOP 4.1.3. eredményeire és az ott kialakított
közös álláspontra és értelmezésre támaszkodva előkészítik a jelenlegi és új képesítések besorolásának rendszerét, beépítve azt saját képesítési hatóságaik feladatai
közé.
2013-tól az alágazati rendszerek működtetésével párhuzamosan elindulnak egy integrált keretrendszerre és az ahhoz tartozó külön szervezet felállítására
vonatkozó munkálatok. Ez a megoldás 2013-ig biztosan nem igényli új szervezet
létrehozását, azonban az OKKR-feladatok beépítése az alágazati törvényekbe/rendeletekbe gyors és összehangolt munkát kíván a Tárcaközi Bizottságtól, illetve a
folyamatos koordinációt is meg kell oldani.

Decentralizált működés
Egy harmadik megoldásként a funkciók ellátása több szervezet feladatai között is
megjelenhet. A nemzetközi kihatású és érvényű funkciók a Nemzeti Koordinációs
Ponthoz kerülnek, a szolgáltatási, információs, képzési funkciók egy az első megoldásban leírtnál sokkal szűkebb jogosítványú és feladatkörű Országos Képesítési
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Tanácshoz vagy egy más szervezeti egységhez kerülnek, míg a képesítések elismerési folyamatában az alágazati képesítési hatóságok által beterjesztett hitelesítési
kérelmek elbírálása az Oktatási Hivatal hatósági jogköre, amelynek végrehajtásához
szakértői bizottságokat mozgat – egy Képesítési Tanács keretében vagy azon kívül.

Jogszabályi háttér
Figyelembe véve a hazai államigazgatási gyakorlatot nem lehet kétséges, hogy az
OKKR létrehozása és működtetése – ideértve az EKKR-hez történő kapcsolódásból
adódó feladatok ellátását – jogszabályokkal alátámasztott rendszer és eljárásrend kialakítását igényli, hiszen a rendszer eredményes működése nagyszámú partner egységes elvek,
szabályok mentén való együttműködését feltételezi. Alapos mérlegelés tárgyát kell képeznie annak, hogy ezt milyen szintű, természetű jogszabály/ok képes/ek ténylegesen garantálni?
Tekintve, hogy több minisztérium, hatóság feladat- és hatáskörét, a közöttük
fennálló együttműködés kérdését, valamint Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét is érintő szabályozás igénye merül fel, ezért elengedhetetlennek tűnik
az OKKR működésének, kompetenciáinak magas szintű (törvény vagy kormányrendelet)
jogszabályi megalapozása. (Kétségtelenül a törvényi szintű szabályozás ellen szól az
idevágó procedúra nyilvánvaló időigényessége és a későbbiekben esetleg szükségessé váló módosításának nehézkessége.)
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14. Javaslatok a bevezetés ütemezésére
Az itt leírt ütemezés 2010 decemberében készült, amikor az új felsőoktatási törvény
részletei még nem váltak ismertté, ezért az esetleges változásokra nem tud reagálni, s így az OKKR eddigi munkálatainak saját belső logikáját követi.
Az OKKR bevezetésének 2011. március és 2013 első féléve közötti feladataira
és a szervezeti megoldás részleteinek kidolgozására vonatkozóan kormányhatározat
megalkotása célszerű. Ez a hivatalos dokumentum az Országos képesítési keretrendszer
bevezetésének feltételeiről szólva
▪▪ jelzi, hogy a kialakítás első szakasza 2010. december 31-ével lezárult, az
EKKR-rel összhangban lévő OKKR koncepciója elkészült, és felsorolja ennek
a koncepciónak a főbb vonásait;
▪▪ megjeleníti az OKKR bevezetésében, végrehajtásában és irányításában részt
vevő főbb szereplőket, meghatározva jogosítványaikat és feladataikat;
▪▪ az oktatási alágazatok feladatául tűzi ki, hogy az OKKR-koncepció elveivel
összhangban álló kimeneti szabályozás törvényi hátterét (a közoktatásban
történő mérési pontok megjelölése, az érettségi követelmények, a szakképesítési követelmények, a felsőoktatási kimeneti és képesítési követelmények,
valamint a felnőttképzési hatósági képesítések, a nyelvi képesítések és az
akkreditált képzési programok képzési követelményei módosítása révén)
2012. december 31-ig teremtsék meg, s ezzel egyidejűleg végezzék el a jelenlegi alágazati képesítési rendszerek OKKR-kompatibilis besorolását az
EKKR-referencia céljaira;
▪▪ 2011-es indulással létrehozza azt a szervezetet, amelynek feladatai között
2012. december 31-ig az alágazati szabályozások kialakításának szakmai
segítségnyújtása, az egyes alágazati képesítési rendszerek viszonyításának
véleményezése, a nemzeti koordinációs pont szerepének ellátása és ezzel
együtt az EKKR-szinteknek való megfelelési eljárás lebonyolítása, a nemzetközi jó gyakorlatok figyelemmel kísérése és a magyar oktatási alágazatokhoz
történő eljuttatása, a magyar képesítési keretrendszer által érintett szakmai,
társadalmi, munkaerő-piaci partnerek tájékoztatása és a folyamatokba történő bevonása, a minőségbiztosítás szerveinek és a képesítési keretrendszer
alkalmazóinak szóló útmutatások kidolgozása szerepel, s amely szervezet
eközben elkészíti 2013-tól, az OKKR teljes bevezetésének időpontjától ér133

▪▪
▪▪
▪▪

vényes működési és szervezeti feltételeire vonatkozó tervezetet (tehát 2012
decemberéig az új szervezetnek hatósági jogosítvánnyal rendelkeznie nem
kell);
megjelöli az OKKR teljes bevezetéséig tartó átmeneti fejlesztési és implementációs folyamat finanszírozási hátterét;
figyelemmel kíséri az alágazatoknál az egyes egyedi képesítések besorolásának előkészítésére vonatkozó munkálatokat;
2012. szeptemberig ad határidőt az OKKR teljes bevezetését szabályozó kormányrendelet előkészítésére, megjelölve az előkészítésért felelős személyt és
szervezetet.

Az OKKR bevezetésének javasolt menetrendje, finanszírozási igény
A fentiekben már körvonalazódik egy menetrend. Ennek kibontása a következő:
2011. március: megjelenik a kormányhatározat.
2011–2012: elindulnak az alágazati OKKR-fejlesztéseket támogató TÁMOPprojektek.
2011. június – 2012. december: az alágazati munkálatok lehetővé teszik az
OKKR teljes körű bevezetését. Az ehhez szükséges koordináló, tanácsadási, információs munkálatokat a kormányhatározatban kijelölt szervezetek koordinálják.
Elkészül az OKKR-törvény (kormányrendelet) előterjesztése.
2011. június – 2012. december: folyik az EKKR-viszonyítási jelentés elkészítése,
majd a jelentés beadásra kerül.
2013 első féléve: törvényi erejű felhatalmazással hatályba lép az OKKR és
részletes működtetése az alágazatok és az érintett hatóságok, szervezetek együttműködésében.
A 2011–2012 közötti alágazati OKKR-illesztési feladatok ellátásához nélkülözhetetlen
feltétel, hogy megfelelő méretű TÁMOP-projektek induljanak, a feladatok pontos megfogalmazásával. A TÁMOP 4.1.3. a közös koncepcionális hátteret kialakította. Alkalmas keretet biztosíthat a 3.1.8. (közoktatás), a 2.2.1. (szakképzés, felnőttoktatás)
és a 4.1.3. folytatása. Ezekben a projektekben lenne szükséges megoldani az intézményi/szakértői kiképzéseket is, pályázati alapon, ez egy nagyobb összeget jelent.
Összefoglalva tehát a 2011–2012-es évek költségvetését érintő finanszírozási igények és lehetséges forrásaik a következők (a konkrét összegek a TÁMOPtervezéstől és a választott OKKR-szervezeti megoldástól függenek):
▪▪ alágazati OKKR-feladatok végrehajtása: TÁMOP 3.1.8., TÁMOP 2.2.1. és
TÁMOP 4.1.3.;
▪▪ a bevezetés előkészítése 2011/2012: személyi, dologi, infrastrukturális költségek, a szakértői apparátus díjai – választott megoldástól függő mértékben
és forrásból;
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▪▪

NKP működtetése 2011/2012: a referencing folyamat lebonyolítása, hazai és
nemzetközi szakértők bevonásával, a minőségbiztosítás és a teljes körű nyilvánosság biztosításának költségeivel – minimális mértékű EU-támogatás
mellett személyi és dologi költségek költségvetési forrásból.

Amennyiben az Operatív Programok erre nem nyújtanának fedezetet, az OKKR
bevezetéséhez szükséges disszeminációs, szakértői kiképzési, felkészítési, oktatási
feladatok nagyságrendje 2011–2012-ben mintegy 1-1,5 milliárd forint.
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Rövidítések jegyzéke
DQR	Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, Német képesítési keretrendszer
ECTS	
European Credit Transfer and Accumulation System, Európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer
ECVET	
European Credit System for Vocational Education and Training, Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer
EFT	európai felsőoktatási térség
EHEA
European Higher Education Area, európai felsőoktatási térség
EKKR
Európai képesítési keretrendszer
ENQA	
European Association for Quality Assurance in Higher Education, Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség
EQF	
European Qualifications Framework, Európai képesítési keretrendszer
Etv.
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény
FAT
Felnőttképzési Akkreditáló Testület
FEOR
Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere
FKKR
felsőoktatási képesítési keretrendszer
Fktv.
felnőttképzési törvény
Ftv.
felsőoktatási törvény
ILO	
International Labour Organization, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
ISCED	International Organization for Standardization of Education, Oktatás
egységes nemzetközi osztályozási rendszere
ISCO	International Standard Classification of Occupations, Foglalkozások
egységes nemzetközi osztályozása
JQI
Joint Quality Initiative, Közös kezdeményezés a minőségért
KKK
képzési és kimeneti követelmények
KKR
képesítési keretrendszer
Ktv.
közoktatási törvény
LLL
lifelong learning, egész életen át tartó tanulás
MAB
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
NAT
Nemzeti alaptanterv
NBB
Nemzeti Bologna Bizottság
NKKR
nemzeti képesítési keretrendszer
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NKP
Nemzeti Koordinációs Pont
NSZFI
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
NSZFT
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács
OFI
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
OH
Oktatási Hivatal
OKB
Országos Kisebbségi Bizottság
OKKR
Országos képesítési keretrendszer
OKNT
Országos Köznevelési Tanács
OKT	
Országos Kredittanács (jelenleg – de a szövegben a jövőre vonatkoztatva időnként Országos Képesítési Tanács)
OM
Oktatási Minisztérium
SCQF	Scottish Credit and Qualifications Framework, Skót kredit- és kreditátviteli rendszer
SZMM
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Szt.
szakképzési törvény
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