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az EgÉsz ÉLEtEN át tartó taNuLás Európai KÉpEsÍtÉsi 
KErEtrENDszErÉNEK ÉrtELMEzÉsE

Fontos kérdések és válaszok1

Ez a tájékoztató azon szakpolitikai döntéshozók és 
szakértők számára íródott, akik részt vesznek az 
EKKR megvalósításában. Ez a tájékoztató az EKKR 
megvalósítását segítő EKKR referenciadokumentum-
sorozat első része. 

az EKKr
Az Európai Képesítési Keretrendszerre az Európai 
Bizottság 2006 szeptemberében tett javaslatot.  
Ez az ajánlás egy olyan átfogó, Európában kialakítandó 
keretrendszert körvonalaz, amely a képesítések, 
illetve a képesítési szintek összehasonlítását hivatott 
megkönnyíteni a földrajzi és munkaerő-piaci mobilitás, 
valamint az egész életen át tartó tanulás előmozdítása 
érdekében. A keretrendszer magja 8 képesítési szintből 
áll, amelyek a tanulási eredmények (azaz a megszerzett 
tudáson, készségeken és kompetencián) által kerülnek 
leírásra. Az országok viszonyíthatják a nemzeti 
képesítési szintjeiket az EKKR által meghatározott 
semleges referenciákhoz. Miután az Európai 
Parlament és a Tanács elfogadta a javaslatot (2007. 
decemberben), a megvalósítás folyamata 2008-ban 
kezdődik. Az EKKR-ben való részvétel mellett döntő 
országokat (ez önkéntes alapon történik) arra kérik, 
hogy a bevezetést két szakaszban történjen. Az első 
szakasznak – a nemzeti képesítési szinteknek az EKKR-
hez való viszonyításának – lehetőleg 2010-ig le kell 
zárulnia. A másodiknak – az EKKR-re utaló hivatkozás 
beillesztésének az összes új bizonyítványba – 2012-ig 
kell megtörténnie.

EKKr – új perspektívák, új megközelítésmódok
Az EKKR a képesítések terén folytatott európai 
együttműködés új módja. Korábban soha nem tettek 
kísérletet arra, hogy olyan – tanulási eredményeken 
alapuló –referenciaszinteket/jellemzőket vezessenek 
be, amelyek minden képesítési formát és a képesítési 

1 Ezt a tájékoztatót Jörg Markowitsch, Karin Luomi-Messerer és Sonja Lengauer, a 
bécsi székhelyű 3s Kutatólaboratórium munkatársai, valamint Jens Bjornavold, a 
Cedefop munkatársa írta. Emellett Michael Graham, Georg Hanf és Mike Coles is 
dolgozott a szövegen, és megjegyzésekkel egészítette ki azt.

szintek teljes körét felölelnék. Ezért az EKKR 
sikeres megvalósításához szükséges, hogy minden 
közreműködő tisztában legyen a következőkkel:

•	 A	keretrendszer	célkitűzései	és	legfontosabb	
szándékolt funkciói;

•	 a	keretrendszer	meghatározása	során	alkalmazott	
elvek és logika (hogyan alakították ki a jellemzőket, 
hogyan kell ezeket olvasni?);

•	 a	megvalósítással	kapcsolatos	követelmények	 
(az érintett felek bevonására, az átláthatóságra, a 
minőségbiztosításra és a társak általi kölcsönös 
értékelésekre vonatkozóan). 

Ez a tájékoztató – 12 gyakran feltett kérdés 
megválaszolásán keresztül – az Európai Képesítési 
Keretrendszer alapelveinek és logikájának 
megmagyarázására összpontosít. Azokhoz a politikai 
döntéshozókhoz és szakértőkhöz kíván szólni, akik 
közreműködnek az EKKR (és a hozzá kapcsolódó 
keretrendszerek és megoldások) megvalósításában 
nemzeti, ágazati és regionális szinten. 

A tájékoztató az alábbi kérdéseket és magyarázataikat 
tartalmazza (a kérdések külön-külön is olvashatók):

1. Miért hívják az EKKR-t „meta-keretrendszernek”?
2. Mely elvek állnak az EKKR-jellemzők hátterében,  

és milyen jelentősége van a megfogalmazásuknak?
3. Mi értendő „tudáson, készségeken és 

kompetencián”, és miért ezeket a kifejezéseket 
használjuk? 

4. Az EKKR miért nem rendelkezik több dimenzióval, 
más keretrendszerekhez hasonlóan?

5. A „kompetencia” nem a tanulás minden típusát 
felölelő fogalom? Az EKKR nem a kompetenciák 
keretrendszere? 

6. Van-e lehetőség arra, hogy egy képzést több 
szinthez is viszonyítsunk?

7. A jellemzők táblázatának minden egyes oszlopa 
egyformán fontos?

8. Az EKKR egyfajta létrának tekintendő? Minden 
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egyes létrafokon végig kell haladni ahhoz, 
hogy valaki megszerezzen egy bizonyos szintű 
képesítést? 

9. Az EKKR jellemzőit fel lehet használni a nemzeti 
képesítési keretrendszerekben is?

10. Bizonyos kulcskompetenciák – pl. a „tanulni 
tanulás” – miért nem alkotják az EKKR részét? 

11. Az EKKR oktatási programok és foglalkozások 
osztályozására is felhasználható?

12. Mi a kapcsolat az EKKR és az Európai Felsőoktatási 
Térség keretrendszere között?

 
1. Miért hívják az EKKr-t „meta-

keretrendszernek”? 
Az EKKR-t abból a célból hozták létre, hogy a különböző 
európai képesítési rendszerek és keretrendszerek 
számára referenciaként szolgáljon. Az EKKR figyelembe 
veszi a nemzeti rendszerek sokszínűségét, és 
megkönnyíti a képesítések országok közötti lefordítását 
és összehasonlítását. Ebben az értelemben az EKKR 
keretrendszerek és/vagy rendszerek számára kialakított 
keretrendszer, ezért „meta-keretrendszerként” 
határozható meg. (A képesítési keretrendszereket 
olyan képesítési rendszerek részének tekinthetjük, 
amelyekben a képesítési szintek explicit módon egy 
egységes hierarchiában vannak leírva.) 

Ez a meta-keretrendszer lehetővé fogja tenni, 
hogy az implicit szinteket tartalmazó képesítési 
rendszereket és/vagy a nemzeti és ágazati képesítési 
keretrendszereket viszonyítani tudjuk egymáshoz. 
Az EKKR végrehajtása során az a cél, hogy minden 
ország a nemzeti képesítési keretrendszereken, illetve 
a nemzeti képesítési rendszerek implicit szintjein 
keresztül viszonyítsa saját nemzeti képesítéseit (azaz 
diplomáit, bizonyítványait és díjait) az EKKR nyolc 
szintjéhez. Ez azt jelenti, hogy az első szakaszban a 
nemzeti képesítési keretrendszerek szintjeit, illetve 
a képesítési rendszerek részeit az EKKR szintjeihez 
kell viszonyítani. Hosszú távon az a cél, hogy az 
Európában szerzett valamennyi képesítés tartalmazzon 
hivatkozást az EKKR-re. 

Konkrét nemzeti képesítésre példaként említhető  
a németországi „master diploma for pastry cooking” 
(tésztakészítő szakács mesteroklevél), illetve a 

franciaországi „baccalauréat technologique”(műszaki 
érettségi). 
 
Nemzeti képesítési keretrendszer egyik szintjének 
minősül például a Skóciai Kredit- és Képesítési 
Keretrendszer (Scottish Credit and Qualifications 
Framework – SCQF) „National Clusters at Access 
Level 2” kategóriája, illetve az írországi „Junior 
Certificate at Level 3”.  
 
Nemzeti képesítési keretrendszer részének 
minősülnek például azok a képesítések, amelyeket 
az ausztriai „Secondary Technical and Vocational 
Schools” nyújtanak, illetve a magyarországi 
felsőoktatás keretében a főiskolák által nyújtott 
képesítések. 
 
Egyéb nemzetközi keretrendszer például az 
„European e-competence Framework” (Európai 
e-kompetencia keretrendszer), amely nemzetközi 
ágazati keretrendszer, vagy a „Caribbean Vocational 
Qualifications (CVOs)” (Karibi szakképesítések)”.

2. Mely elvek állnak az EKKr-jellemzők 
hátterében, és milyen jelentősége van a 
megfogalmazásuknak?

A jellemzőket úgy fogalmazták meg, hogy – a 
tanulási vagy intézményi környezettől függetlenül 
– a tanulási eredmények teljes körét felöleljék, az 
alapfokú oktatástól, a közoktatási illetve képzetlen 
munkerő szintjétől  egészen a doktori vagy a felső 
szintű szakképzettségi szintig. Egyaránt kiterjednek 
a munkahelyi és a tanulmányi szituációkra, a 
tudományos és a szakképzési keretekre, az alapfokú 
oktatásra és képzésre, a továbbképzésre, azaz a 
formális, nem formális és informális tanulás minden 
formájára.

Ezenkívül a jellemzők egyformán tükrözik mind 
a specializálódást, mind az általános tanulási 
eredmények elsajátítását. Tehát a magasabb szint 
eléréséből nem következik feltétlenül, hogy a 
szükséges készségek és ismeretek speciálisabbak 
volnának, bár sok tudományos és kutatási 
kontextusban ez így lehet. Egyes tanulmányi vagy 
munkahelyi környezetekben az alacsonyabbról 
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magasabb szintre való lépés azt is jelentheti, hogy 
általánosabb ismereteket sajátítanak el.

A jellemzőket úgy fogalmazták meg, hogy kellőképpen 
egyértelműen különbséget tegyenek alacsonyabb 
és magasabb szint jellemzői között, és a kérdéses 
változási dimenziókban (pl. a tudás összetettsége, lásd 
a 8. kérdést is) világos fejlődést mutassanak a korábbi 
szinthez képest. Mindegyik szint az alatta lévőre épít, 
és magában is foglalja azt. Azonban annak érdekében, 
hogy a táblázat és a szöveg a lehető legérthetőbb 
maradjon, a megfogalmazásokban kerülték az 
ismétléseket, így a megfelelő alacsonyabb szint 
jellemzői kimondatlanul is hozzáértendők a leírtakhoz. 

A folyamatosság és az elkülönítettség egyidejű 
biztosítása érdekében kulcsszavakat használtak  
a szintek jellemzésére (pl. „tárgyi és elméleti tudás”, 
szemben az „alapvető tudással” az alacsonyabb 
szinteken, illetve a „specializált tudással” a magasabb 
szinteken; továbbá mások munka-/tanulmányi 
tevékenységének „felügyelete”, amely a 4. és 5. szinten 
lép be, de az alacsonyabb szinteken nem lényeges). 
Ezek a kulcsszavak küszöbszintek jelzéseiként is 
felfoghatók. Tehát ahhoz, hogy teljesen megértsünk 
egy adott szintet, „vízszintesen és függőlegesen is kell 
olvasni”, és mind az alacsonyabb, mind a magasabb 
szinteket figyelembe kell venni (ehhez lásd  
a 7. kérdést is).

A jellemzők megfogalmazásánál használt további 
kritériumok a következők voltak: csak pozitív 
megállapítások használata; a zsargon kerülése; világos 
és konkrét megállapítások alkalmazása („megfelelő” 
és hasonló kifejezések kerülése), egyszersmind 
a lehető legegyszerűbb és legáltalánosabb 
megfogalmazásmód. Így a jelenlegi EKKR-táblázatban 
szereplő jellemzők szándékosan inkább általános 
jellegűek, pl. a korábbi változatokhoz képest (lásd az 
1. és a 9. kérdést is). Az oszlopok címeit gyakorlati 
szempontból úgy választották meg, hogy egyszerű és 
közérthető fogalmak szerepeljenek bennük, nem  
pedig esetleg precízebb szakkifejezések, amelyeket 
csak a szakértők egy kis csoportja használ (lásd a 
3. kérdést is).

3. Mi értendő „tudáson, készségeken és kompe-
tencián”, és miért ezeket a kifejezéseket 
használjuk?

A tanulási folyamatok eredményeinek rendszerezésére 
és meghatározására sok különböző lehetőség van.  
Az EKKR kidolgozásában részt vevő valamennyi ország 
szakértőivel folytatott konzultációkat követően az a 
megegyezés született, hogy a tudás, a készségek és 
a kompetencia közötti különbségtétel szolgáljon a 
keretrendszer alapjául, mivel ez a tanulási eredmények 
kategorizálásának a legáltalánosabban elterjedt módja.
 
Ezt a kategóriarendszert nyilvánvalóan más, nagyon 
hasonló, szintén a tanulási eredményekre vonatkozó 
különbségtételek ihlették, illetve ilyenekhez 
kapcsolódik. Franciaországban például általában 
a savoir, a savoir-faire és a savoir-être fogalmát 
különböztetik meg; a német nyelvű országokban a 
legáltalánosabb különbségtétel a Fachkompetenz, 
a Methodenkompetenz, a Personalkompetenz és 
a Sozialkompetenz fogalmakkal kapcsolatos; az 
angol nyelvű országokban pedig a hagyományos 
kategorizálás a cognitive competence, a functional 
competence és a social competence fogalmak által 
történik. 

A tudás, a készségek és a kompetencia közötti EKKR-
ben szereplő különbségtétel tehát a különböző, 
széles körben elterjedt megközelítések közötti 
gyakorlati kompromisszumnak tekinthető, és nem 
kötelezi arra a részt vevő országokat, hogy ugyanezt 
a különbségtételt kövessék maguk is. A nemzeti és 
ágazati keretrendszerek vagy rendszerek különböző 
megközelítésmódokat igényelhetnek, figyelembe véve 
az adott ország sajátos hagyományait és szükségleteit 
(lásd a 4. és a 9. kérdést is).

A tanulási eredmények a tudás – készségek – 
kompetencia fogalmak alapján való megkülönböztetése 
segít abban, hogy világos jellemzőket hozzunk 
létre, és könnyebben tudjuk osztályozni a képesítési 
szinteket. Mindazonáltal ezt a három kategóriát (tudás, 
készségek, kompetencia) nem szabad egymástól 
elszigetelten szemlélni, hanem együttesen kell látni 
őket. Más szóval ahhoz, hogy egy szint jellemzőit 
megértsük, „vízszintesen” is olvasni kell (lásd a 
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6. kérdést is). A kategóriák között hasonlóságok 
is lehetnek (pl. a „kompetencia” oszlop bizonyos 
készségeket is tartalmaz; a „készségek” oszlopban 
egyes tudásformák is megtalálhatók), de ez a dolgok 
természetéből fakad.

4. Más képesítési keretrendszerek több vagy 
más kategóriákat, illetve dimenziókat hasz-
nálnak a tudás – készségek – kompetencia 
hármasság helyett. Összehasonlíthatók 
egyáltalán a más-más dimenziókon alapuló 
képesítési keretrendszerek egymással? 

A nemzeti, regionális és ágazati képesítési 
keretrendszerekben szereplő jellemzők az adott 
rendszer (pl. országspecifikus vagy ágazatspecifikus) 
céljaihoz és célkitűzéseihez lehetnek igazítva. Ezért 
nincs általános és egyedül érvényes módja annak, hogy 
hogyan kell használni a jellemzőket; több módszer is 
lehetséges. 

Például a skóciai keretrendszer a „Tudás és 
megértés”, a „Gyakorlat: alkalmazott tudás és 
megértés”, az „Általános kognitív készségek”, 
a „Kommunikáció, IKT készségek és számtani 
ismeretek”, valamint az „Autonómia, megbízhatóság 
és másokkal való közös munka” kategóriákat 
különbözteti meg. Írországban a következő 
kategóriákat használják: „Ismeretek szélessége”, 
„Ismeretfajta, gyakorlati tudás és készségek 
összessége”, „Gyakorlati tudás és készségek 
szelektív volta”, „A kompetencia kontextusa”, 
„A kompetencia szerepe”, „A tanulni tanulás 
kompetenciája”, valamint „Megértés (kompetencia)”.

Az EKKR-t úgy alakították ki, hogy a lehető legkevesebb 
és legegyszerűbb különbségtételeket tartalmazza 
(lásd a 3. kérdést is). Az EKKR-t úgy tekinthetjük, hogy 
a leglényegesebb és legalapvetőbb aspektusokra 
összpontosít. Az EKKR jellemzőinek általános jellegét, 
valamint az a tényt, hogy magukba foglalják Az 
összehasonlíthatóságot és az allokációt/viszonyítást 
megkönnyíti, hogy az általánosabb EKKR-jellemzők a 
már létező képesítési keretrendszerekben megtalálható 
igen hasonló jellemzőket is tartalmazzák. 

5. Egyesek szerint az EKKr-nek nem képesítési 
keretrendszernek kellene lennie, hanem 
kompetencia-keretrendszernek. Néhányan 
azt is javasolták, hogy a „kompetencia” 
lenne a legmegfelelőbb összefoglaló 
fogalom a táblázat számára. Ezzel egyet 
lehet-e érteni, illetve miről van szó? 

Az EKKR képesítési (meta-)keretrendszer, nem pedig 
kompetencia-keretrendszer, ugyanis a képesítési 
szintek és rendszerek osztályozását teszi lehetővé. 
Nem az a célja, hogy az egyes kompetenciák 
osztályzására használják. Tanulási eredmény-
orientált keretrendszer, amelyben a jellemzők a 
tanulási eredmények mindenféle típusát leírják. Az a 
félreértés, hogy az EKKR kompetencia-keretrendszer, 
abból adódik, hogy a tanulási eredményeket úgy 
fogalmazták meg, mint állapításokat arról, hogy 
a tanulók mit képesek megcsinálni, ez pedig egy 
bizonyos „kompetenciaorientált” jelleget kölcsönöz a 
rendszernek. Emellett az EKKR azért sem kompetencia-
keretrendszer, mert a tanulási eredmények például 
olyan tudás formájában is jelentkezhetnek, amelyekhez 
nem társíthatók kompetenciák vagy készségek.

Következésképpen a tanulási eredmények mindig 
átfogóbbak, mint a kompetenciák, nem pedig fordítva. 
Ezért a kompetencia nem megfelelő összefoglaló 
fogalom a táblázat számára. Helyesebben az 
EKKR „tanulási eredményeken alapuló képesítési 
keretrendszer”-nek nevezendő. 

6. Egy adott nemzeti képesítési rendszer egy 
része úgy tűnik, tökéletesen beilleszthető 
a három oszlop egyikében egy bizonyos 
szintre, de egy másik dimenzió alapján 
jobban illeszkedne egy másik szinthez. 
Van-e lehetőség arra, hogy a képesítések 
egyazon csoportját egyszerre több szinthez 
is viszonyítsuk? 

Nem, mivel az EKKR nem olyan rendszer, amelyen 
belül a képesítéseket több dimenzió alapján lehetne 
osztályozni. Más szóval az EKKR-táblázatot nem szabad 
különálló oszlopokként olvasni. Egy szintet úgy kell 
olvasni, hogy az egész soron (mindhárom oszlopon) 
végig kell haladni vízszintesen, és ezenkívül minden 
szint jellemzői feltételezik, hogy hozzájuk kell érteni az 
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alacsonyabb szintekhez rendelt eredményeket is. Tehát 
egy adott szint teljes értelmezéséhez szükséges, hogy 
a korábbi szintekhez viszonyítva olvassuk (lásd a 2. és 
3. kérdést is).

Európa képesítési rendszereinek kiterjedt volta, 
valamint a képesítések sokszínűsége miatt igen 
gyakran előfordul, hogy a nemzeti képesítési 
rendszerek egyes részei (azaz képesítések egyes 
csoportjai) az egyik oszlopban egy adott szintre 
illeszthetők be, egy másik oszlopban viszont egy másik 
szintre. Létezhetnek olyan képesítések, amelyek igen 
nagy mértékben különböznek egymástól a szükséges 
ismeretek összetettsége, illetve a szükséges készségek 
köre tekintetében, de amelyeket ennek ellenére 
ugyanolyan nehéz megszerezni. 

Például a franciaországi „Le baccalauréat general” 
vagy az Angliában, Walesben és Észak-Írországban 
használt „General Certificate of Secondary Education 
(GCSE)” több elméleti és tárgyi tudást, viszont 
kevesebb gyakorlati készséget követel meg; ezzel 
szemben a németországi és ausztriai szakiskolai 
záróvizsga letételéhez több gyakorlati készségre 
és kevesebb elméleti tudásra van szükség az adott 
területtel kapcsolatban. 

Az, hogy az EKKR jellemzőit három oszlopra osztott 
táblázatban ismertetik, azt a célt szolgálja, hogy 
könnyebben meg lehessen érteni az EKKR-t, illetve 
hozzá lehessen rendelni a képesítéseket. Ha a táblázat 
formátum ellentmondásos értelmezésekhez vezet, az 
oszlopokat másodlagos fontosságúnak kell tekinteni. 
Következésképpen ez azt jelenti, hogy egyszerűen 
el kell olvasni a teljes sort (tudás, készségek és 
kompetencia), majd meg kell ítélni összességében, 
hogy a képesítések egy adott csoportja melyik 
szinthez illeszkedik a legjobban. Ha így olvassák a 
jellemzőket, könnyebben megállapítható a kérdéses 
képesítés „tömegközéppontja”, azaz eldönthető, hogy 
hová helyezhető a képesítés az EKKR-hez viszonyítva. 
Mindezek alapján látható, hogy a képesítések nemzeti 
és ágazati szintű sokszínűsége miatt azok soha nem 
fognak tökéletesen vagy abszolút módon illeszkedni az 
EKKR szintjeihez. Ehelyett a legjobb illeszkedés elvét 
kell alkalmazni. 

7. a jellemzők táblázatának minden oszlopa 
egyformán fontos?

A jelenleg létező képesítések jelentős mértékben 
különböznek egymástól abban a tekintetben, hogy 
a tudásra, a készségekre vagy a kompetenciára 
összpontosítanak-e. A tudományos képesítések 
például inkább a tudásra összpontosítanak, egyes 
szakképzések ellenben inkább a készségekre 
vagy a kompetenciára. Az EKKR-ben bevezetett 
három dimenzió megkönnyíti e különbségek 
azonosítását a képesítések hozzárendelése során. 
Az EKKR-nek semmiképp sem célja, hogy bármilyen 
típusú képesítést támogasson vagy hátrányosan 
megkülönböztessen. Épp ellenkezőleg, semleges 
viszonyítási pontként szolgál mindenféle típusú 
képesítés számára. Az EKKR hátterében álló egyik 
fontos célkitűzés az, hogy támogassa a tudományos, 
a szakmai és a felsőoktatási tanulmányok, illetve az 
alap- és a továbbképzés egyforma megbecsülését. 
Ebben az értelemben a táblázat minden dimenziója 
egyenértékű.

Előfordulhat, hogy egy képesítés tökéletesen 
illeszkedik egy bizonyos szinten egyik oszlopba, de 
egy másik oszlopban található jellemzők alapján 
első pillantásra inkább egy másik szinthez látszik 
illeszkedni (lásd a 3. kérdést is). Ezért – vagy 
egyszerűen azért is, mert a „tudás” oszlop megelőzi a 
„készségek” oszlopot – fel lehet tenni azt a kérdést, 
hogy egy bizonyos oszlop fontosabb-e a többinél.  
A válasz: nem. Mindegyik dimenzió egyformán fontos, és 
az oszlopok sorrendjének nincs semmilyen különösebb 
szándékolt jelentősége (lásd a 6. kérdést is). 

8. az EKKr egyfajta létrának tekintendő? 
Minden egyes létrafokon végig kell haladni 
ahhoz, hogy valaki elérjen egy bizonyos 
szintű képesítést? Ha igen, akkor miért ér 
véget a létra a nyolcadik fokon annak elle-
nére, hogy az EKKr az egész életen át tartó 
tanulás keretrendszere? többféle szintű 
képesítéseket is meg lehet-e szerezni, vagy 
csak a legmagasabb szintű számít? 

Az EKKR létra abban az értelemben, hogy az elsőtől 
a nyolcadik szintig haladva egyre összetettebbé válik 
az egyes szintekhez kapcsolódó tanulás, és egyre 



8

nagyobb követelményeket támaszt a tanulóval vagy 
a dolgozóval szemben. Az elsőtől a nyolcadik szintig 
tartó növekedés különböző tényezőkhöz kötődik, pl.:

•	 a	tudás	és	a	megértés	összetettsége	és	mélysége;
•	 a	szükséges	támogatás	vagy	oktatás	mértéke;
•	 a	szükséges	integráció,	függetlenség	és	kreativitás	

mértéke;
•	 az	alkalmazás/gyakorlat	köre	és	összetettsége;
•	 a	szituációk	átlátható	voltának	és	

dinamikusságának mértéke.

Ez a lista kétségkívül nem teljes, mivel a tanulásnak 
sok lényeges dimenziója van, sőt ezek némelyikét 
talán nem is ismerjük. Csupán az a célja, hogy jelezze, 
mit is értünk „a tanulóval vagy a dolgozóval szemben 
támasztott egyre nagyobb követelmények”-en. 

Amennyiben az EKKR-t nyolcfokú létraként fogjuk fel, ez 
nem jelenti azt, hogy szükségképpen ugyanilyen számú 
szintet kellene megkülönböztetni minden nemzeti 
környezetben, területen, ágazatban és témakörben.  
A nemzeti képesítési rendszerek vagy keretrendszerek 
ennél több vagy kevesebb szintet is tartalmazhatnak. 
Egyes területeken, ágazatokban vagy témakörökkel 
kapcsolatban előfordulhat, hogy nem érhető el 
magasabb szintű képesítés. Más területeken lehet, 
hogy nem létezik alacsonyabb szintű képesítés, illetve 
előfordulhatnak akár a 8. szinten túlmenő képesítések 
is. Az EKKR nem tesz különbséget a 8. szintű és az 
afeletti képesítések között. 

Például nagyon valószínűtlen, hogy léteznének  
a legalacsonyabb szintnek megfelelő képesítések 
a gyógyszerészet területén, illetve nagyon 
valószínűtlen az is, hogy magasabb szintű 
képesítéseket is találhatnánk a házimunkas és a 
takarítás körében (bár kivételek is előfordulhatnak).  
 
Sok országban a PhD-t olyan szintre rangsorolják, 
amely az EKKR-ben a 8. szintnek felel meg, más 
országokban viszont létezhetnek az egyetemi 
pályafutás részeként további formális posztdoktori 
képesítések is, így például a „habilitáció” a német 
nyelvű országokban. Egy további példa a számvitel 
területéről származik: több ország az egyetemi 

diplomán felül 5-10 év gyakorlatot és további vizsgák 
elvégzését követeli meg, mielőtt könyvvizsgálói 
bizonyítványt adna ki. 

Az EKKR mint eszköz nem arra szolgál, hogy 
közvetlenül az egyének tanulási haladását 
dokumentálja, hanem – az első szakaszban – olyan 
fordító eszközt kínál, amely a különböző nemzeti 
környezetek között közvetít, illetve – hosszú távon 
– hivatkozási eszköz az Európában kibocsátott 
valamennyi képesítés számára. Azonban a 
képesítésekhez megadott EKKR-szint nem jelenti 
azt, hogy a képesítéseket szükségképpen az EKKR-
szinteknek megfelelő sorrendben kellene megszerezni:

Egy példa: Egy szakiskolai tanulói bizonyítvány 
például a 3. szinthez viszonyítható. Néhány évnyi 
munkatapasztalat és cégen belüli továbbképzés 
után a végzett szakiskolai tanuló egyetemen 
szeretné folytatni tanulási pályafutását (pl. az 5. 
szinten). Az adott nemzeti szabályozások szerint 
ezek az informálisan megszerzett készségek és 
kompetenciák elfogadhatóak a felsőoktatásba való 
felvételt lehetővé tevő képesítésként egy 4. szintű 
formális képesítés helyett. A felsőoktatási képzés 
sikeres befejezése után az illető 5. szintűként 
besorolt képesítést kap. Tehát szerzett egy 3. és egy 
5. szintű formális képesítést, de 4. szintűt nem. Úgy 
látszik, mintha átugrotta volna a 4. szintet. Azonban 
valójában az illető a képzés megkezdése előtt 
már rendelkezett a 4. szinthez tartozó szükséges 
tudással, készségekkel és kompetenciával, mivel az 
felvételi követelmény volt, habár erről szóló formális 
képesítést nem kapott.

Életük során a tanulók elsősorban alacsonyabb szintről 
magasabbra lépnek, de arra is van lehetőség, hogy két 
különböző képesítést szerezzen valaki azonos szinten, 
vagy magasabb szintű képesítésről alacsonyabb 
szintűre lépjen tovább, ha új tanulásra vállalkozik és új 
készségeket sajátít el.

Például egy mérnöki doktori címmel rendelkező 
személy úgy dönt, hogy egy új területen – pl. 
közgazdaság – is tanulmányokba kezd, amelyek 
esetleg alacsonyabb szintre helyezhetők. 
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Életünk során számos olyan okkal szembesülhetünk 
– pl. betegség, új érdeklődési terület és hobbik vagy 
munkanélküliség –, amely új, az általunk korábban 
már megszerzettnél alacsonyabb szintű képesítések 
szerzésére késztethet bennünket. Például 
előfordulhat, hogy az informatikai szakemberként 
szerzett képesítése és munkahelye mellé valaki 
a szabadidőiparban szeretne hozzájutni egy 
bizonyos képesítéshez (pl. idegenvezető, síoktató). 
Ez a második képesítés alacsonyabb szinthez is 
viszonyítható lehet, mint az eredeti képesítése.

9. az EKKr jellemzőit fel lehet használni a 
nemzeti képesítési keretrendszerekben 
(NKKr) is?

A képesítési keretrendszerek rendeltetése más-más 
a környezetüktől függően (nemzetközi, országos, 
regionális vagy ágazati összehasonlítás); ezért a 
keretrendszerek konkrét szerkezete szintén különbözik 
egymástól. Az EKKR-t meta-keretrendszerként 
alakították ki (lásd az 1. kérdést), következésképpen 
általánosabb jellemzőket használ, mint a legtöbb 
nemzeti, regionális és ágazati keretrendszer. 

Az EKKR-jellemzők nem helyettesíthetők be más 
képesítési keretrendszerek jellemzői helyére. De 
nyilvánvalóan az ilyen egyéb jellemzők szerkezetét, 
illetve szintjeik számát úgy is ki lehet alakítani, hogy 
szem előtt tartják az EKKR-t. Tehát az EKKR jellemzőit 
nem ajánlatos más keretrendszerek kialakításakor 
tervrajzként felhasználni, hacsak nem gondolták 
át világosan és vették figyelembe a szóban forgó 
igényeket. Viszont az EKKR jellemzői felhasználhatók 
e folyamat kiindulópontjaként, és szükség esetén 
módosíthatóak, kiegészíthetőek stb.

Az EKKR-hez való hozzáigazításra példa a jelenleg 
kidolgozás alatt álló máltai vagy litván NKKR. 
Mindkettő nyolc-nyolc szintet ölel fel. A kidolgozás 
alatt álló máltai NKKR ezenfelül az EKKR-hez hasonló 
szerkezetet is használ, ti. a tudásra, a készségekre 
és a kompetenciára hivatkozik.

10. Miért nem említ egyes kompetenciákat  
– például a kulcskompetenciákat vagy 
metakompetenciákat (pl. a fenntartható fejlő-
désre irányuló tudatosságot, a tanulni tanulást 
vagy az etikai kompetenciákat) – az EKKr? 

Az EKKR nem fogalmaz meg megállapításokat az 
egyes tanulási eredmények konkrét tartalmáról. 
Az, hogy egy-egy ország vagy társadalom jelenleg 
vagy a jövőben mit tekint kulcskompetenciának 
(pl. az idegen nyelvekre vonatkozó kompetenciát, 
a kommunikatív kompetenciát, a vállalkozói 
kompetenciát, a kulturális kompetenciát), országonként 
és társadalmanként váltakozhat, illetve az idő során 
is módosulhat. Az EKKR nem utal semmilyen konkrét 
kulcskompetenciára, viszont képes lefedni az összes 
különböző típusú kulcskompetencia különböző 
szintjeit. Más, általánosabb kompetenciákat – például 
a „tanulni tanulás” vagy az „etikai kompetencia” 
– szintén nem foglalták bele explicit módon az 
EKKR-be. Ezek a tulajdonságok – amelyeket gyakran 
metakompetenciaként emlegetnek – azért maradtak 
ki belőle, mert nem szemlélhetők az egyéb tudástól, 
készségektől és kompetenciától függetlenül. Tehát 
ezeket nem építették bele a rendszerbe egy további 
dimenzióként, hanem ehelyett a tudás, a készségek és 
a kompetencia szerves részének tekintendők. A tanulni 
tanulás például fontos szerepet játszik az elméleti és 
tárgyi tudás elsajátításakor; az etikai kompetencia 
pedig a függetlenség és a felelősség kifejlesztése 
során lényeges.

11. az EKKr oktatási programok és foglalko-
zások osztályozására is felhasználható?

Az EKKR-t nem oktatási programok vagy foglalkozások 
osztályzására alakították ki, hanem képesítési 
rendszerekre és keretrendszerekre összpontosít. 
Az EKKR szintjei nem tükröznek semmilyen konkrét 
oktatási programban való részvételt, sem semmiféle 
olyan kompetenciát, amely adott feladatok 
elvégzéséhez vagy foglalkozásokhoz szükséges 
volna. Természetesen a képesítések kapcsolódnak 
az oktatáshoz és a képzéshez, illetve a szakmák 
világához, ezek az elemek pedig nagyon fontosak az 
EKKR-ben. Az ISCED (Oktatás Nemzetközi Osztályozási 
Rendszere) és az ISCO (Foglalkozások Nemzetközi 
Osztályozási Rendszere) kifejezetten az oktatás, 
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illetve a foglalkozások osztályozására kialakított 
rendszerek. Az EKKR csak részlegesen utal az oktatási 
programok hierarchiájára (pl. az EKKR-ben magasabb 
szintet elfoglaló képesítés nagyon valószínű, hogy 
az ISCED-ben is magasabb szintnek felel meg), 
valamint a foglalkozások hierarchiájára (pl. az EKKR-
ben alacsonyabb szintűnek számító képesítés nagy 
valószínűséggel olyan foglalkozási tevékenységhez 
vezet, amely az ISCO készségszintek rangsorában 
alacsonyabban helyezkedik el). Azonban az EKKR 
a tanulási eredményekre összpontosít a tudás, a 
készségek és a kompetencia formájában; ezek az 
oktatási programoktól vagy a foglalkozási környezettől 
függetlenül is vizsgálhatók.

Az EKKR tehát olyan új eszköz, amely lehetőséget 
kínál az oktatási és a foglalkozási taxonómiák 
összekapcsolására, és bizonyos értelemben hidat épít 
az ISCED és az ISCO közé. 

12. Mi a kapcsolat az EKKr és az Európai 
Felsőoktatási térség keretrendszere között? 

A képesítési keretrendszerek kialakítása európai 
szinten egy bizonyos oktatási ágazat képesítési 
keretrendszerével kezdődött: Az Európai Felsőoktatási 
Térség képesítési keretrendszere (EFT-KKR) 1999 óta 
formálódik (Bolognai Nyilatkozat; a dublini jellemzőket 
2005-ben fogadták el); míg az EKKR kidolgozása 
2005-ben kezdődött meg. A két keretrendszer között 
nyilvánvalóan vannak hasonlóságok és átfedések: 
mindkettő meta-keretrendszer, a tanulás széles 
körét lefedi, és mindkettőt az európai képesítések 
átláthatóságának javítása céljából alakították ki. 
Mindkettő kapcsolódik a minőségbiztosításhoz, és 
mindkettő használja a szintek meghatározásánál a 
„legjobb illeszkedés” fogalmát. Mindkettő világos 
szándéka az egész életen át tartó tanulás és a 
munkaerő-piaci mobilitás támogatása. 

A két keretrendszer eme nyilvánvaló hasonlóságai 
ellenére különbségek is megfigyelhetők közöttük 
céljaik, valamint a felhasznált jellemzők tekintetében. 
Az EFT-KKR célja a rendszerek harmonizálása, míg 
az EKKR a rendszerek egymáshoz való viszonyítását 
szolgálja: A bolognai folyamat egyik központi 
célkitűzése az európai felsőoktatási rendszerek 

harmonizálása egy közös diplomarendszer bevezetésén 
keresztül (háromciklusú diplomarendszer). Az EKKR 
ellenben nem képesítéseknek, illetve képesítési 
rendszerek részeinek harmonizálására szolgáló 
eszköz, hanem rendeltetése szerint egyfajta fordítási 
eszközként kell működnie, amelynek feladata a 
képesítések és a különböző rendszerek közötti 
viszonyok világosabbá tétele. 

E két meta-keretrendszer összekapcsolása érdekében 
az EKKR dokumentum kimondja, hogy megfeleltethető 
az EFT-KKR-nek. Annak egyik fő oka, hogy az EKKR 
felsőbb szintjeit az EFT jellemzői alapján fogalmazták 
meg, az volt, hogy el akarták kerülni két egymástól 
elszigetelt keretrendszer kialakítását. Ezért egyes 
EKKR-szintek tanulási eredményei az EFT-KKR 
ciklusjellemzőinek felelnek meg. A rendszer az 5.-től 
a 8. szintig világos kereszthivatkozásokat tartalmaz. 
Tehát az EFT-KKR ciklusjellemzőit – amelyeket a 
bolognai folyamat részeként a Közös Minőségi 
Kezdeményezés alakított ki – úgy kell felfogni, hogy 
azok megfelelnek az EKKR 5.-8. szintű jellemzőinek. 
Bár különböző jellemzőket használnak, mindkét 
keretrendszer egységesen szemléli a fejlődés 
dimenzióit a tudás, a készségek (alkalmazás) és a 
szakmai tevékenység tekintetében. 

Mivel azonban az EKKR átfogó keretrendszer, és 
különböző tanulási formákat igyekszik magába foglalni 
(nemcsak a felsőoktatásban végzett tanulmányokat, 
hanem az inkább egyes szakmákra irányuló 
képesítéseket is), a jellemzőknek tágabbaknak, 
általánosabbaknak és átfogóbbaknak kell lenniük az 
EFT-KKR szintjeinek meghatározására alkalmazott 
dublini jellemzőknél. Ez azt jelenti, hogy a szinteket 
egyenértékűnek tekinthetjük, bár a szintek jellemzői 
nem azonosak egymással. Következésképpen az 
EKKR 5.-8. szintjei nemcsak a formális módon, a 
felsőoktatási intézményekben végzett tanulmányok 
révén szerzett képesítési diplomákkal kompatibilisek, 
hanem a formális, nem formális vagy informális tanulás 
nyomán szerzett szakképesítésekkel is.

Az EFT-KKR-ben a tanulási eredmények annak 
leírásaként értendők, hogy milyen tudás, minek a 
megértése, illetve milyen cselekvésre való készség 
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várható el a tanulóktól az adott ciklus végére. A dublini 
jellemzők a következő öt dimenzióra utalnak: „tudás 
és megértés”, „tudás és megértés alkalmazása”, 
„ítéletek alkotása”, „kommunikáció”, valamint 
„tanulási készségek”. Míg az első három dimenziót 
nagyrészt lefedi az EKKR-ben a tudás és a készségek 
dimenziója, az EKKR nem utal explicit módon olyan 
kulcskompetenciákra, mint a kommunikáció, sem pedig 
olyan metakompetenciákra, mint a tanulni tanulás. 
Ezek részben inherensen szerepelnek valamennyi 
oszlopban, de főképp abból indulhatunk ki, hogy a 
kompetencia oszlopban helyezhetők el (lásd a 10. 
kérdést is).

Bár az EKKR szintjeit meghatározó jellemzők és a 
dublini jellemzők eltérnek egymástól, az EKKR-szintek 
jellemzői teljes mértékben magukba foglalják a 
bolognai jellemzőket, és így megfeleltethetők azoknak. 

Például az EKKR 7. szintjén lényeges tanulási 
eredmények között egyebek mellett a következők 
szerepelnek: „a kutatásban és/vagy az innovációban 
új tudás és eljárások kifejlesztéséhez, valamint a 
különböző területekhez tartozó tudás integrálásához 
szükséges, szakosodott problémamegoldási 
készségek”. Ennek megfelelően az EFT-KKR második 
ciklusa a következőre utal: „eredetiség ötletek 
kialakítása és/vagy alkalmazása terén, gyakran 
kutatási környezetben.” Vagy a 8. szint tanulási 
eredményei között a következők szerepelnek:  
„a munka- vagy tanulmányi kontextus – beleértve 
a kutatást – élvonalában új elképzelések vagy 
folyamatok kifejlesztésénél mutatott kiemelkedő 
tekintély, innovációs készség, autonómia, 
tudományos és szakmai feddhetetlenség és 
folyamatos elkötelezettség”, az EFT-KKR harmadik 
ciklusa pedig a következőkre utal: „eredeti 
kutatás révén nyújtott hozzájárulás, amely 
jelentős mennyiségű – részben országosan vagy 
nemzetközileg hivatott publikációk létrejöttéhez 
is elvezető – munka alapján kiterjeszti a tudásunk 
határait,” valamint „új és összetett ötletek kritikus 
elemzésének, értékelésének és szintézisbe 
foglalásának” képességére. 





Európai Bizottság

Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének értelmezése

Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala 

2008 – 11 oldal – 29,7 X 21 cm

HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EU HIVATALOS KIADVÁNYAIHOZ?

A Kiadóhivatal gondozásában megjelent kiadványok megvásárolhatók az 
EU-Könyvesboltban (EU Bookshop), azaz megrendelhetők a http://bookshop.europa.eu/ címen, 

megjelölve az Ön által kiválasztott értékesítési pontot.
A (352) 29 29-42758-as számra küldött faxban kérheti a nemzetközi értékesítési 
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