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Előszó 
 
 
 
 
 
 

Ez az Európai Képesítési Keretrendszer Sorozat negyedik jegyzete, amely 

az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) 

megvalósításában nemzeti és európai szinten érintett döntéshozók és 

szakemberek számára íródott. 

 
Az EKKR célja a képesítések átláthatóságának növelése Európa-szerte. 

Olyan közös európai megfeleltetési rendszert biztosít, amely elősegíti az 

Európa-szerte kiadott, több ezer különböző képesítés összehasonlítását. 

Ez az európai referencia keretrendszer az úgynevezett 'tanulási 

eredmények' alapján, vagyis a tudás, képességek és kompetenciák szerint 

meghatározott nyolc szintből áll. Az EU tagállamai illeszteni tudják nemzeti 

képesítéseiket a nyolc közös referenciaszinthez. A fenti eszköz 

használatával a külföldi érdekelt felek értékelni tudják a képesítést 

megszerző személy által megszerzett tudás, elsajátított képesség, valamint 

a kompetenciák szintjét. 

 
Az EKKR Ajánlás előírja a nemzeti képesítési szintek és az EKKR szintek 

közötti kapcsolat tanulási eredmények alapján történő meghatározását. 

Továbbá, az Ajánlás az egyedi képesítések tanulási eredményekben történő 

leírásához és meghatározásához is ragaszkodik. 

 
A 'tanulási eredmények' megközelítés áthelyezi a hangsúlyt a tanulás 

időtartamáról és a helyszínéül szolgáló intézményről a tényleges tanulásra és 

a tanulási folyamat során megszerzett vagy megszerzendő tudásra, illetve 

elsajátított vagy elsajátítandó képességekre és kompetenciákra. Viszonylagos 

újkeletűsége ellenére a 'tanulási eredmények' megközelítést már alkalmazzák 

különböző országokban és ágazatokban, különböző célokra. 

 
Az alábbi jegyzet a tapasztalatok európai szintű megosztására, valamint a 

’tanulási eredmények’ megközelítés EKKR megvalósításában történő 

használatának módjára irányuló nagyfokú érdeklődésre válaszul íródott. 

Széleskörűen elfogadott nézet, hogy a tanulási eredmények használatának 

nincs közös megközelítése; azonban a fő koncepciók és alapelvek közös 

értelmezése elősegítené olyan közös európai eszközök megvalósítását, mint 

például az EKKR, az ECVET és az ECTS, amelyek mindegyike a tanulási 

eredményeken alapul. 
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1 Bevezetés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] 

Szándékunk szerint az alábbi 

jegyzet időszakos 

módosítása és frissítése 

szükséges  azért, hogy lépést 

tarthassunk a szakpolitikák és 

a gyakorlat tanulási 

eredményeket érintő 

változásaival. Egyéb 

kiadványok, legfőképpen a 

CEDEFOP, nagyobb 

mértékben összpontosítanak 

majd a tanulási eredmények 

tantervekben és  

pedagógiában történő 

használatára. 

A tanulási eredmények használata 

hatást gyakorol egy sor oktatási és 

képzési gyakorlatra, valamint a 

szakpolitikára. Az oktatási szolgáltatás 

tantervek és képesítések 

vonatkozásában a tanulási 

eredményeket hangsúlyozó 

átalakításának fő célja, hogy elősegítse 

a tanulást, illetve hogy explicitté tegye 

ezt a tanulást. A tantervek 

vonatkozásában  a tanulási eredmények 

fő szerepe azon hajlandósághoz 

kapcsolódik, hogy a tanulót aktívan 

bevonjuk a saját tanulási folyamatának 

irányításába a tanára útmutatása mellett. 

Ha ez a változás ténylegesen 

végbemegy, megfigyelhetővé válnak a 

tanulási eredmények pedagógiára 

gyakorolt hatásai, miáltal a tanárok egyre 

inkább felveszik a tanulássegítő szerepet 

az oktatás mellett.  

 
A képesítések vonatkozásában, a 

tanulási eredmények tanulás 

elismerésében történő használata 

hozzájárul az alábbiakhoz: 

 
• A képesítések és a munkaerőpiaci 

elvárások jobb összeegyeztethetősége. 

• Az oktatási és képzési rendszerek 

nagyobb fokú nyitottsága, amelyben a 

tanulmányi teljesítmények a teljesítés 

helyétől függetlenül elismerhetők. 

• Az oktatási és képzési rendszerek 

nagyobb mértékű rugalmassága és 

számonkérhetősége, amelyek 

várhatóan hozzák majd a 

meghatározott eredményeket, 

miközben nagyobb önállóságot 

tesznek lehetővé az ezen 

eredményekhez vezető út 

kijelölésében. 

A tanulási eredményeket a célnak 

megfelelően kell megszövegezni, hogy 

alkalmasak legyenek a foglalkozási és 

oktatási szabványok felállítására, az 

egyedi képesítések és tantervek 

leírására, az értékelési kritériumok 

körvonalazására, illetve a tanulási és 

tanítási folyamatok irányítására. 

 
Az alábbi jegyzet arra a konkrét 

kérdéskörre helyezi a hangsúlyt, hogy 

hogyan növelhető a tanulás 

átláthatósága, illetve hogyan ismerhető el 

a tanulás a tanulási eredmények 

használatán keresztül. [1] Ez a 

megnövekedett átláthatóság várhatóan 

az érdekelt felek hasznára fog válni az 

adott országokon belül, illetve azok 

számára is, akiknek külföldről kell 

megérteniük az adott ország képesítéseit 

és rendszereit. A tanulási eredmények 

egy adott személy tanulásának 

megítélésére történő használatakor a 

figyelem a tanulási folyamattól 

függetlenül arra irányul, hogy a tanuló mit 

tud, mit ért meg, illetve mit képes 

végrehajtani. 

 
A szakpolitikákat kijelölő dokumentumok 

ismételten hangsúlyozzák a tanulási 

eredmények európai szintű fontosságát, 

melynek keretében az oktatás és képzés 

területén megvalósuló együttműködés 

növekvő mértékben átveszi a  tanulási 

eredmények megközelítést mint 

meghatározó alapelvet. A jelenleg 

fejlesztés alatt álló, illetve megvalósított 

összes európai eszköz és folyamat, 

legfőképpen az európai képesítési 



EKKR Sorozat: 4.jegyzet | 5 
 

 
 

keretrendszerek és kreditátviteli 
rendszerek a fenti megközelítésen 
alapulnak. Ez nem meglepő, hiszen a 
tanulási eredmények jelentik az egyetlen 
közös tényezőt a nagyobb arányú, jobb 
és méltányosabb egész életen át tartó 
tanulás megvalósítására alkalmazott 
összes oktatási és képzési erőfeszítés és 
mechanizmus terén. 

 
A nemzeti képesítési rendszerek 
szükségszerűen összetettek, mivel 
társadalmi és kulturális hagyományokra, 
valamint az adott ország intézményeire 
kell épülniük. Ez az összetettség 
megnehezítheti a rendszerek országon 
kívülről történő megértését, azonban 
előfordulhat, hogy azok az adott 
országban élők számára is komplikáltak. 
A tanulási eredmények bizonyos 
átláthatóságot hozhatnak a 
rendszerekbe abból a szempontból, 
hogy az egyénektől elvárják azok 
felmutatását. Ebből következik, hogy 
nemzeti szinten is nagy az érdeklődés a 
tanulási eredmények iránt, és a nemzeti 
érdeklődés az európai politika tükrözése 
mellett jellemzően az alábbiakra irányul: 

 
• Az a szükséglet, hogy az oktatás és 

képzés a társadalom, a 
munkaerőpiacok, valamint az egyének 
érdekeit képviselő felekkel közösen 
meghatározott normákra  épüljön. Ez 
azt mutatja, hogy a tanulás 
átláthatósága nem csupán a 
képesítések, rendszerek és 
intézmények könnyebb 
’értelmezéséről’ szól, hanem arról is, 
hogy legyen egy közös nyelvünk az 
oktatás és képzés céljairól folytatott 
párbeszédhez. Ez a következőkben 
jobb megértéséhez vezet. 

• Az a vágy, hogy a képesítések és 
tanulási útvonalak átláthatóvá 
váljanak az egyéni tanulók és a 
munkaadók számára, illetve hogy  
rugalmasságot alakítsunk ki a tanulás 
megszervezését illetően. 

• A hajlandóság arra, hogy az oktatási 
és képzési intézmények által 
teljesítendő, nemzeti/regionális vagy 
ágazati szabványokra épülő világos 
elvárások kerüljenek 
megfogalmazásra. 

• Az oktatási és képesítési 
rendszerekhez kapcsolódó 
minőségbiztosítási folyamatok 
tökéletesítése. 

 
A nemzeti képesítési keretrendszerek 
tanulási eredményeken alapuló 
deskriptorokkal történő fejlesztése egy 
lépés a képesítések és (gyakran 
implicit) tanulási szintek explicitté tétele 
felé minden felhasználó számára. Sok 
országban az oktatási és képzési 
rendszer legalább egy része már évek 
óta tanulási eredményeken alapul. Az 
utóbbi években azonban az oktatás és 
képzés összes területén felerősödött a 
tanulási eredmények felé történő 
elmozdulás, amely a legtöbb ország 
számára továbbra is kihívást jelent. 

 
A jelen jegyzet szükségessége 

 
Az (Európai Képzési Keretrendszer 
Tanácsadói Csoport és alcsoportjai 
közötti) egyeztetések javaslata alapján 
a jelen európai szintű jegyzet 
potenciálisan hasznos. Ennek alapját a 
tanulási eredmények fejlesztése iránti 
nagyfokú érdeklődés, az Európai 
Képesítési 
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Keretrendszer (EKKR), a nemzeti 
képesítési keretrendszerek (NKKR), 
valamint az Európai Szakoktatási és 
Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) 
kidolgozása során az országokban 
megfogalmazott közös célok, valamint a 
rendszerek nem-formális és informális 
tanulás validálására és elismerésére 
vonatkozó képessége jelenti. 

 
Az európai és nemzeti szintű 

egyeztetések szintén 

kihangsúlyozták egy közös alap 

szükségességét a tanulási 

eredményekkel kapcsolatban az 

európai szintű eszközök (az EKKR, 

ECVET, illetve a tudás, képességek 

és kompetenciák fejlődő 

taxonómiája) hatékonyan működése 

érdekében. Ez nem jelenti azt, hogy 

lennie kell a tanulási eredmények 

meghatározására és használatára 

vonatkozó, minden országra 

érvényes  közös megközelítésnek. A 

fenti magyarázat szerint, egy ilyen 

korlátozó megközelítés nem adna 

számot a tanulás nemzeti 

rendszereken belüli leírásának 

jelentős különbségeiről. 

 
Az alábbi Jegyzet az oktatási, képzési, 

képesítési és munkaerőpiac-elemzési  

terület országos szintű döntéshozói (és 

tanácsadóik) számára készült. Emellett 

hasznos a tanulók, dolgozók és 

munkakeresők számára tanácsadást 

nyújtók részére is. A fenti területek 

európai szintű szakemberei, valamint a 

tanulási eredményeken alapuló európai 

eszközök (EKKR, ECVET vagy egyéb) 

megvalósításában vagy használatában 

résztvevők is hasznosnak találhatják a 

Jegyzetet. 

 
Az alábbi Jegyzet jelen bevezetést követő  
három fejezete a tanulási eredmények 
használatához kapcsolódó közös tanulás, 
döntéshozás és stratégiai tervezés 
támogatását célozza. A fejezetek: 

2. fejezet: Mik a tanulási eredmények? 

3. fejezet: A tanulási eredmények 

használata különböző környezetekben 

4. fejezet: A tanulási eredményeket 

bevezető szakpolitika felé történő 

elmozdulás 

 
Az alábbi Jegyzet egy lépés a tanulási 

eredmények fejlesztését szolgáló 

Európai szintű támogatás felé. A 

jelenlegi gyors fejlesztések rejtett 

hatásainak letisztulásával a jövőben 

szükségessé válhat egy részletesebb 

kiadvány. A tanulási eredmények 

tantervekben és pedagógiákban történő 

használatából szerzett tapasztalat olyan 

központi téma, amelynek javára válhat 

egy, a Jegyzet alábbi első változatánál 

részletesebb vizsgálat. 

 
A tanulási eredmények 
használatának korlátai 

 
A tanulási eredmények használatát jól 

alátámasztják szakpolitikai és gyakorlati 

érvek is. Ez vitathatatlanul az egyik erős 

és közös szakpolitikai trend Európa-

szerte. Azonban ez is csupán a tanulási 

elvárások meghatározásának egy 

módszere. Az oktatási és képzési 

szakemberek jó minőségű tanulási 

programok biztosítására tett szükséges 

erőfeszítései jelentik a fenti elvárások 

kezelésének egy másik módját. Ezek a 

tanárok és oktatók feladatuknak tekintik 

azt, hogy tudásukat és tapasztalatukat 

felhasználják a normák és szélesebb körű 

célok értelmezésében a kompetens 

személyek kiképzésére megfelelő 

környezet biztosítása érdekében. Érvként 

hozható fel, hogy a tanulási eredmények 

önmagukban nem képesek teljes 

mértékben megragadni a tanuló és a 

programokon keresztül biztosított tanulási 

folyamat tulajdonságait. 
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Miközben a tanulási eredmények egy 

adott képesítés leírásában történő 

használatának az az erőssége, hogy 

meghatároz egy, a tanulás 

eredményeként (minimálisan) elérendő 

normát, gyengesége lehet az, hogy ez a 

megközelítés nem irányul olyan felfedező 

és kísérletező tanítási és képzési 

programok kifejlesztésére, amelyek a 

tanulók sokszínűségének megfelelő, igen 

változatos tanulás kialakítására tesznek 

kísérletet. 

 
A Jegyzet egy későbbi részében 

kijelentjük, hogy a tanulási eredmények 

használatának elvárt módja hatással van  

megfogalmazásukra. A tanulási 

eredményeket a hatóságok fogalmazzák 

meg annak alapján, ahogyan ők a 

képesítés célját értelmezik. Például, ha a 

munkaadókat nagymértékben bevonjuk 

a tanulási eredmények 

megfogalmazásába, a képzési 

deskriptorok minden bizonnyal a 

kézzelfogható képességeket fogják 

hangsúlyozni, míg az egyetemekkel 

szoros kapcsolatban álló felek esetén  

valószínűleg a reflektív gyakorlat lesz 

hangsúlyos. 

 
A tanulási eredmények használata 

választ ad bizonyos érdekelt felek, 

például a munkaerőpiaci szereplők 

szükségleteire vagy érdekeire, mivel a 

munkahellyel releváns módon írják le a 

kompetenciákat. Azonban más érdekelt 

felek vagy a szélesebb értelemben vett 

társadalom érdekelt lehet a tanulás 

burkoltabb, szabályokba nem foglalható 

vonatkozásaiban, amelyeket nehéz 

megragadni az oktatás és képzés 

meglehetősen funkcionális, kizárólag a 

tanulási eredmények állításaival leírt 

megközelítésével. 

Ezért fontos megjegyezni, hogy a két 

megközelítés kombinálható (eredmények 

és bemenetek), például: 

 
• A program és tanítási specifikációk 

kiegészíthetők kimeneti adatokkal 

(mint a bolognai folyamatban). 

• A kompetenciaalapú képesítések 

felépíthetők a bemenetek köré (mint 

például a gyakornoki képzés 

időtartama). 

• Az értékelő/felmérő módszerek 

használhatnak mind bemeneteket 

(programok elvégzése), mind 

kimeneteket (cél/külső értékelések). 

• A toborzó és kiválasztó gyakorlatok 

használhatnak mind bemeneti, mind 

kimeneti adatokat. 

 
Így ebben az esetben, bár a tanulási 

eredmények átláthatóságot hoznak az 

oktatásba, képzésbe és képesítésekbe, 

nem váltják fel a tanulási folyamat 

legfontosabb bemeneteivel kapcsolatos 

megfontolásokat. Ezért kiegészítik és 

erősítik az oktatási és képzési rendszerek 

jelenlegi állapotát. 

 
A tanulási eredmények technikai 
és társadalmi céljai 

 
Tágabb értelemben a tanulási eredmények 

használatának van egy technikai célja, 

például, hogy a jelenleg létező normákat (a 

tudás, képességek és szélesebb körű 

kompetencia terén értelmezett elvárásokat) 

világosabbá tegye a jelenleginél. Ez 

elősegítheti a munkaerőpiaci érintett felek 

bevonását és visszajelzését 
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a képesítési szabványok munkaerőpiaci 
relevanciájának vonatkozásában. Ezek a 
társadalmi  

  partnerek, akik nem feltétlenül szakértői 

 

[2] 
Lásd az alábbiakat: Kolb és a 
tapasztalati elmélkedés – Kolb, 
David A. 1984. Experiential 
Learning: Experience as the 
Source of Learning and 
Development. Prentice-Hall, Inc., 
Englewood Cliffs, New Jersey; 
illetve az először Vygotsky által 
bevezetett konstruktivista 
elméletek (a proximális fejlődés 
zónái) – Vygotsky, L.S. (1978). 
Mind and society: The 
development of higher mental 
processes. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 
 

[3] 
A legismertebb Bloom 
tanulási cél szinteket leíró 
taxonómiája 
– lásd Lorin W. Anderson, 
David R. Krathwohl,  Peter W. 
Airasian, Kathleen A. 
Cruikshank, Richard E. 
Mayer, Paul R. Pintrich, 
James Raths and Merlin  C. 
Wittrock (2001) A Taxonomy 
for Learning, Teaching, and 
Assessing 
– A Revision of Bloom’s 
Taxonomy of Educational 
Objectives, Addison 
Wesley Longman. 

 

[4] 
Például az állások 
foglalkozásokon belüli 
funkcionális elemzése – lásd 
B. Mansfield; L. Mitchell 
(1996) Towards a Competent 
Work- force, Hampshire, 
Gower. 

 

[5] 
Lave, J., & Wenger, E. (1998) 
Communities of Practice: 
Learning, Meaning, and 
Identity Cambridge University 
Press. 

 

[6] 
Lásd például a bizalmi 
szinteket lehetővé tevő 
referencia képesítési szintek 
fejlesztését 
– Coles, Mike and Oates, 
Tim (2004) European 
reference levels for education 
and training. An important 
parameter for promoting 
credit transfer and mutual 
trust, Cedefop, Thessaloniki. 

az oktatási és képzési folyamatoknak és 
a pedagógiának, jobban megértik, mit 
várhatnak el egy diplomástól, amikor a 
képesítést tanulási eredményekkel fejezik 
ki. Ez az értékelési folyamatot is a célnak 
jobban megfelelővé teheti. 

 
Továbbá, a tanulási eredmények felé való 
elmozdulásnak társadalmi és politikai 
célja is lehet abban a vonatkozásban, 
hogy az oktatási és képzési rendszert 
(beleértve a képesítéseket is) 
átláthatóbbá teszi az összes felhasználó 
számára és ebben az értelemben 
eltolhatja a rendszer működési módjára 
gyakorolt hatás egyensúlyát (például 
hozzájárulhat egy számonkérhető 
rendszerhez). Ennek a társadalmi célnak 
része a képesítési rendszerek 
megnyitása, illetve az, hogy lehetővé 
váljon a formális oktatástól eltérő tanulási 
módok fejlesztése. A tanulási 
eredmények használata valószínűleg 
lehetővé teszi a tanulók számára azt is, 
hogy világosabban lássák az elvárásokat, 
amelyeknek meg kell felelniük, illetve 
bátorítja őket arra, hogy 
kezdeményezzenek a tanulás terén és 
felelősebben irányítsák a saját 
tanulásukat. 

 
Elméleti háttér 

 
Számos elméleti álláspont támogatja a 
tanulás explicitebb, kimenetekre alapuló 
kifejezése felé történő elmozdulást. 
Széleskörű elméleti támogatással 
rendelkeznek azok a tanítási és tanulási 
módszerek, amelyek lehetővé teszik az 
egyéneknek, hogy reflektáljanak a 
tanulási szükségleteikre és az általuk 

preferált tanulási folyamatra  [2]. Ezek az 
elméletek támogatják a tanulási 
eredmények használatát. A tanulás 
különféle meglévő taxonómiái [3] a 
tanulási folyamat fogalmi fázisainak 
hierarchiájára épülnek, amelyek 
leírására használhatók a tanulási 

eredmények. A foglalkoztatás világában 
a foglalkozási szabványokat  
meghatározó folyamatok 4] egy 
professzionális tevékenység 
komponenseinek explicitté tételén 
alapulnak, amelyek nagyon hasonlóak 

az elvárt tanulási eredményekhez.  
A szakmai közösségek elmélete[5] 

megköveteli annak tisztánlátását, hogy mit 
kell megtanulni és hogyan lehet azt a 
legjobban megtanulni.  
 
 
Amikor ezt az elméletet használjuk, a 
megismerést, a személyes és szakmai 
fejlődést világos megállapítások (például a 
tanulási eredmények) támogatják azt 
illetően, hogy mi az elvárás a 

dolgozók/tanulók felé. A 'bizalmi zónák' [6] 

fejlődése történhet tanulási eredmények 
nélkül és erősebb lehet az általuk 
megtestesített esetleges rejtett 
megállapodások miatt, azonban a 
növekedésük és kiterjesztésük mindig is a 
széles körben elfogadott explicit normáktól 
függ majd. 

 
A jelenlegi helyzet 

 
A tanulási eredmények egyre inkább az 
alapjait képezik a foglalkozási és oktatási 
szabványoknak, tanterveknek, értékelési 
kritériumoknak, képesítési és 
szintdeskriptoroknak a nemzeti képesítési 
keretrendszerekben (NKKR). Ezen 
eszközök mindegyikében a tanulási 
eredményeket különböző részletességgel 
definiálják, illetve azok számos különböző 
célt szolgálnak (például: az adott 
képesítést megszerző személy 
képességeire vonatkozó elvárások 
megfogalmazása; a tanítási folyamatra 
vonatkozó útmutatás;  
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az értékelési folyamat irányítása) [7]. 

Következésképpen, a megfogalmazás, 

illetve a megfogalmazáshoz vezető 

folyamat is különbözhet a szerint a 

funkció szerint, amelyhez a tanulási 

eredmények megállapítását 

kialakították. 

 
A tanulási eredmények megközelítés által 

felállított elvárások magasabbak, mint 

valaha. Sokan úgy tekintenek a tanulási 

eredmények irányába történő 

elmozdulásra, mint: 

 
•  az oktatás és képzés egyéni 

szükségletekhez történő alakításának 

lehetősége (az 'aktív tanulás' 

elősegítése). 

• az egész életen át tartó tanulás útjában 

álló akadályok csökkentésének egy 

módja. 

• az oktatási és képzési intézmények és 

rendszerek számonkérhetősége 

növelésének egy módja. 

• az oktatási és munkaerő piaci érdekelt 
felek közötti jobb párbeszédet 
lehetővé tevő közös nyelv 

 
Az oktatás és képzés különböző 
szegmenseiben a tanulási eredmények 
felé történő elmozdulás hatókörét a  
Cedefop jelentés [8] foglalta össze az 1. 

szövegdobozban látható módon. 

 

 
1. szövegdoboz : A tanulási eredmények felé történő elmozdulás: mi történik a gyakorlatban? 

 
Általános oktatás 

 
Egyre növekvő mértékben vezetnek be kompetenciaalapú megközelítéseket és 

tanulási eredményeket iránymutató mechanizmusként az általános oktatási 

reformokra vonatkozó tájékoztatás céljából. A hangsúly inkább a kulcsfontosságú 

kompetenciák és a tanulási eredmények a tanulók tapasztalatának formálása céljából 

történő meghatározására került a tantervet alkotó tantárgyak tartalmának 

elsődlegessége helyett. A tanulási eredményeket egy sor országban használják már 

az iskolarendszer modernizálás útjának kijelölésére, így ezek újító és reformáló 

hatást gyakorolnak a különböző szinteken, mint például irányítás, rendszerreform, 

tanterv, pedagógia és értékelés. 

 
Szakképzés 

 
A legtöbb országban a szakképzés látszólag 'avantgárd' szerepet tölt be a tanulási 

eredmények bevezetésében. A szakképzési képesítések és tantervek tanulási 

eredmények használatával történő újradefiniálásának mozgatórugója  bizonyos 

országokban tisztán kivehető az 1980-as évektől. Ez magyarázható a szakképzésnek 

tulajdonított azon céllal, hogy felkészítse a tanulókat a munkaerő piacra történő 

azonnali átmenetre. A tanulási programok, valamint az iskolaalapú és munkaalapú 

tanulás kombinálása most egyre inkább a munka világa által előhívott tanulási 

eredményekre összpontosít. Azonban a tagállamokban a közelmúltban végrehajtott 

tantervi reformok azt mutatják, hogyan bővül a tanulási eredmények fogalomalkotása, 

illetve hogyan mozdul el az egy, a tanulás konstruktivista elméletein alapuló 

holisztikusabb megértés és meghatározás felé.  

 
[7] 
Egy közelmúltbeli,  szakképzési 

tantervekről készült Cedefop 

tanulmány azt mutatta, hogy a 

tanulási eredményeknek a tantervek 

és tanulási programok szintjén két 

fő funkciójuk lehet: egy szabályozói 

és egy didaktikai. A szabályozói 

funkcióban a tantervek eszközt 

jelentenek a képzési szolgáltatás 

azonosan magas színvonalának 

biztosítására egy adott területen 

belül 

- a tanulási eredményeknek ebben 

az esetben szilárd alapot kell 

biztosítaniuk az értékeléshez; 

mérhetőnek kell lenniük. A didaktikai 

funkcióban a tantervek 

keretrendszert biztosítanak a tanítási 

és tanulási folyamat irányításához - 

ebben az esetben a tanulási 

eredmények megfogalmazhatók 

tágabb módon, beleértve a nem 

mérhető kompetenciákat is;  ezek 

azokat az értékeket és szerepeket 

tükrözik, amelyekre a tanulók az 

oktatáson és képzésen keresztül 

készülnek fel. 
 

[8] 

Cedefop (2008) The Shift 

to Learning Outcomes; 

Policies and Practices in 

Europe. 
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A kötelező utáni általános oktatás 

 
Európa-szerte az általános oktatás kötelező utáni fázisa az a része az oktatási 

rendszernek, amelyet a tanulási eredményekre vonatkozó reformelképzelések 

legkevésbé befolyásolnak. Ez nagyrészt azért van így, mert bár az  általános felső 

középfokú oktatásnak oktatási funkciója van, azt beárnyékolhatja a szelektív funkció. 

Ennek következményeként az általános felső középfokú oktatás  sok - bár nem 

minden - esetben szorosan kötődik a részletes tantervi vagy tanmeneti 

követelményekhez, és értékelése gyakran egy végső írásbeli vizsgával történik, amely 

főként a tanulási eredmények tudás (és értelmi képességek) aspektusát értékeli. 

Amikor a tanulási eredmények kezdenek formáló hatást kifejteni az egyetemi 

tantervekre és pedagógiákra, az lassan visszahathat a tantervre, pedagógiára és 

értékelésre az általános felső középfokú  oktatásban is. 

 
Felsőfokú oktatás 

 
A tanulási eredményeknek egyre kiemelkedőbb szerepük van a felsőoktatásban is. Ezt 

bizonyítja, hogy az európai szakpolitikai szinten, illetve gyakran a tagállamok 

szakpolitikai szintjén is széleskörű egyetértéssel kezelt tanulási eredmények 

megközelítés átvétele a felsőfokú intézmények szintjén lassabban zajlik. Bár a folyamat 

lassan halad, a tanulási eredmények perspektívája jelentősebb változás felé mutathat a 

felsőfokú oktatás tanítási és tanulási reformjában is hosszú távon. 

 
Forrás: Cedefop (2008) The Shift to Learning Outcomes; Policies and Practices in Europe 

 

 
A fent említett Cedefop tanulmány az 

alábbiakról ad még tájékoztatást: 

 
• A tanulási eredmények kiemelkedően 

fontosak a nemzeti képesítési 

keretrendszerek fejlesztésében 

Európában. Itt a tanulási eredmények 

meghatározása lehet az a rendező 

tényező, amely a tanulók széles 

körében kifejezi a teljesítményt az 

elvégzett tanulás és képzés típusától, 

módjától, és időtartamától függetlenül. 

• Növekvő prioritást kap az informális 

és nem-formális tanulás elismerése 

jelentős számú 

(azonban semmi esetre sem az 

összes) európai oktatási és képzési 

rendszerben. Ezt támogatja mind a 

tanulási eredmények növekvő 

használata, mind a  képesítési 

rendszerek koherensebbé és 

érthetőbbé tételére irányuló 

erőfeszítések. 

• Várható, hogy a tanulási eredmények 

hatással lesznek az értékelési 

módszerekre. Azonban a bizonyíték 

arra utal, hogy a tanulási eredmények 

jelenleg korlátozott hatással bírnak a 

tanulás értékelésének módjaira. 

• A tanulási eredményeket a 

hatékonyság elősegítésének egy 

módjaként használják, 
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amely lehetővé teszi  az időalapú 

programoktól és oktatási rendszerektől 

történő elmozdulást. A hatékonyság 

magában foglalhatja a formális 

oktatástól való mentességét bizonyos 

programrészekben, valamint az 

oktatási folyamatok (tanulási 

eredményekként definiált) kimeneteire 

alapozott  megnövekedett intézményi 

számonkérhetőséget. 

 
Milyen bizonyítékaink vannak 

arra nézve, hogy a tanulási 

eredményeknek hatásuk van? 

 
Rendkívül nehéz pontosan és minden 

félreértést kizáróan meghatározni, hogy 

milyen hatása van a (valószínűleg a 

program időtartamára, a tanulási 

intézményre és a tanítási specifikációkra 

épülő) implicit tanulási elvárásokról a 

tanulási eredmények explicit 

megállapításainak használatára történő 

áttérésnek. A változók száma, a 

kontextuális összetettség és az egyéb 

'zavaró' tényezők szétzilálnak bármilyen 

elvárt, potenciálisan hasznos 

következtetést. Például, a 'szakmai 

kultúrák' szerepe a tanulási elvárások 

(informális és formális) fejlesztésében és 

fenntartásában nagyon erős. A siker 

objektív megítélése így a szakemberek, 

döntéshozók, politikusok, társadalmi 

partnerek, intézményi vezetők, stb. 

szakmai ítéletére korlátozódik. Vannak 

kutatásra épülő jelentések, [9] amelyek 

segítenek minket a tanulási eredmények 

hatásaival kapcsolatos tájékozódásban, 

nevezetesen a különböző Cedefop 

tanulmányok és a bolognai megvalósítási 

jelentések [10] és értékelések sorozata, 

amelyeket nemzeti szinten készítettek el, 

és amelyek közvetett bizonyítékot 

szolgáltatnak a tanulási eredmények 

hatásairól. Például, 

egy tantervekkel foglalkozó Cedefop 

tanulmány [11] rámutat a tanulás aktív 

módszereinek egyre növekvő 

használatára és arra, hogy a tanulási 

eredmények irányába történő elmozdulás 

támogatja a tanulóközpontúbb 

megközelítéseket. 

 
A tanulási eredmények használatára 

vonatkozó információk hatásának egyik 

bizonyítéka az, ahogyan az OECD 

Nemzetközi Tanulóértékelési 

Programjának (PISA) eredményei 

befolyásolják a szakpolitika alakítását. Az 

európai országokban közös az, hogy a 

PISA negatív eredményei a tanulási 

eredményeket fejlesztő szakpolitikákat 

indítanak be. A PISA megmutatta, hogy a 

(bemenetre alapuló) igen kifinomult 

oktatási és képzési rendszerek  ellenére 

a tanulási eredmények nagyon eltérnek 

és bizonyos területeken csökkennek. 

 
A jövőben hasznos lenne, ha értékelési 

terveket rendszeresítenének az európai, 

nemzeti és (foglalkoztatási) ágazati 

környezetben a döntéshozók számára 

elérhetővé téve ezzel az empirikus 

bizonyítékot. A tanulási eredmények 

irányába történő elmozdulás szinte 

sohasem kérdőjeleződik meg a 

szakpolitikai értekezésekben (bár a 

tudományos szakirodalomban élénk vita 

folyik), viszont aggodalomra ad okot, 

hogy a tanulási eredmények perspektíva 

könnyen korlátozódhat az egyeztetésekre 

és nem tudja kinőni magát annyira, hogy 

hatást gyakoroljon az oktatásra, képzésre 

és tanulási gyakorlatra. Bizonyos érdekelt 

felek tovább mennek, és azt állítják, hogy 

a tanulási eredmények perspektíva 

ártalmasnak bizonyulhat abban a 

vonatkozásban, hogy elvonhatja a 

figyelmet az oktatási szakpolitika egyéb 

fontos területeiről. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
[9] 

A hatásról tájékoztató 

tanulmányokat lásd a 4. 

fejezetben. 
 

[10] 

A bolognai folyamat 

megvalósításáról szóló 

országjelentések itt 

találhatóak: 

http://www.ehea.info/article- 

details.aspx?ArticleId=86 
 

[11] 

Cedefop (2010) Learning 

outcomes approaches in VET 

curricula 

http://www.cedefop.europa.eu

/ EN/publications/16433.aspx 

http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=86
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=86
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=86
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16433.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16433.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16433.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16433.aspx
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2  Mik a tanulási eredmények? 
 
 
 
 
 
 

A tanulási eredményeket az alábbiak 

szerint határozták meg: olyan 

megállapítások, amelyek arra 

vonatkoznak, hogy mit várunk el a 

tanulótól, hogy tudjon, értsen és meg 

tudjon tenni a tanulási folyamat végén. A 

tanulási eredmények ezen egyszerű 

értelmezése összetettebbé válhat, ha 

kérdéseket teszünk fel például arra 

vonatkozóan, hogy számít-e a tanulási 

kontextus, és ha igen, hogyan kell ezt 

világosan leírni. Ez az első ránézésre 

egyszerűnek tűnő definíció akkor is 

összetetté válhat, ha fontolóra vesszük, 

hogy a részletesség milyen szintjét 

alkalmazzuk a tanulási eredmények 

leírásakor. Más szavakkal, a tanulási 

eredmények leírásakor a túl részletes 

leírások zavaróak lehetnek, a túl 

általános megállapítások pedig 

jelentésnélkülivé válhatnak. Másként 

fogalmazva, kiemelt fontosságú, talán 

mind közül a legfontosabb szempont, 

hogy hogyan írjuk le a tanulási 

eredményeket a célnak megfelelő 

módon. 

 
Vannak, akik  számára a tanulási 

eredmények és a kompetencia közötti 

kapcsolat egy másik zavaros területet 

jelent. Vannak, akik jobban szeretik 

használni a kompetenciaalapú 

képesítések kifejezést a tanulási 

eredményekkel leírt képesítésekre 

történő hivatkozáskor. A kompetencia 

fogalmát széles körben alkalmazzák a 

teljesítmény meghatározásakor, és 

természetesen a szakképzésben 

 is döntő fontosságú fogalom. A 

kompetenciaalapú képesítések 

figyelembe veszik a tanulási (vagy 

munka) kontextust a tanulási 

eredmények meghatározásakor vagy 

értékelésekor. Ennek a kontextusnak 

erős hatása van a tanulási eredmények 

fontosnak tartott tartományára, a 

közöttük lévő kölcsönhatásra, arra a 

módra, ahogyan a tanuló tanul, arra, 

ahogyan értékelik az eredményeket és 

legfőképpen a területen belül a 

képesítéshez kapcsolódó értékre. 

 
A kompetenciaalapú képesítések 

alapvetően annak megállapítását jelentik, 

hogy egy adott személy képesített arra, 

hogy egy konkrét területen vagy 

foglalkozásban dolgozzon. A 

kompetencia megközelítés szorosan 

kapcsolódik ahhoz a nézethez, hogy az 

egyének a munkaerő (potenciális) részét 

képezik, illetve ahhoz az 

elkötelezettséghez, hogy az egyének 

hatékonyságát egy adott állásban 

optimalizáljuk, vagyis a közgazdász 

megközelítéshez. Ezzel szemben, a 

tanulási eredmények kifejezés magába 

foglalhatja a munkaerőpiaci 

szükségleteket meghaladó általános 

tudást, valamint az etikai, kulturális és 

társadalmi készségeket. Előfordulhat, 

hogy bizonyos típusú tanulási 

eredmények nem tudják kielégíteni ezt a 

kontextuális specifikációra vonatkozó 

követelményt, például azok, amelyek a 

tanterveket határozzák meg az általános 

oktatásban. Ezért fontos a tanulási 

eredmények meghatározását a 

kompetenciaalapú képesítések 

definiálása felé vezető kulcsfontosságú 

lépésnek tekinteni. 
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Más szavakkal, a kompetenciaalapú 

képesítések a tanulási eredmény alapú 

megközelítések használatának egy 

példáját jelentik. 

 
Ez a tanulási eredmények és  

kompetenciák közötti különbségtétel  

egyértelmű  az EKKR Ajánlásban [12]. 

Ebben a tanulási eredményeket olyan 

megállapításokként határozzák meg, 

amelyek megmondják, hogy 'a tanuló 

mit tud, mit ért és mit képes megtenni a 

tanulási folyamat befejezésekor... ' , míg 

a kompetencia 'a tudás, a képességek, 

valamint a személyes,  társadalmi 

és/vagy módszertani képességek 

használatára szolgáló bizonyított 

képesség munka vagy tanulási 

helyzetekben, illetve a szakmai és 

személyes fejlődés során ... '. A 

kompetenciák tehát közelebb állnak a 

személy cselekvés közben 

megmutatkozó tulajdonságaihoz. 

 
A tanulási eredményeket különböző 

kategóriákba sorolták a különböző 

környezetekben. Az EKKR a tanulási 

eredményeket az alábbiakra osztja: tudás 

(tények, alapelvek és fogalmak), 

képességek (kognitív és gyakorlati), 

valamint kompetenciák (mint például a 

felelősségvállalás és az autonómia 

kimutatásának képessége). Bizonyos 

környezetekben az EKKR kategóriákat 

tovább bontják. Például a kompetenciát 

tovább bontják személyes és társadalmi 

kompetenciákra, illetve egy másik 

esetben az alábbiakra: kontextus, szerep, 

a tanulás tanulása és rálátás. 

a használatuk kontextusán. Ezt szem 

előtt tartva, a 3. fejezetben (az 

alábbiakban) a tanulási eredmények 

használatát a tanterv tartalmának, a 

foglalkozási 

szabványoknak/profiloknak, az 

értékelési specifikációknak, a 

képesítési specifikációknak, és végül a 

képesítési keretrendszer 

deskriptorainak a meghatározásával 

vizsgáljuk. 

 
Kérdések és válaszok 

 
A tanulási eredmények hátterének 

bemutatása után hasznos lehet a 

tanulási eredményekkel kapcsolatban 

gyakran feltett kérdések 

megválaszolása azért, hogy ezek 

segítsenek a megértésben és alapul 

szolgálhassanak a mélyebb 

megvitatáshoz. Például, az előbbiekben 

kísérletet tettünk annak a kérdésnek a 

megválaszolására, hogy: Mi a 

különbség a tanulási eredmények és a 

kompetencia között? Az egyéb 

visszatérő kérdések az alábbiakban 

találhatók. 

 
K: A tanulási eredmények 

használata új elképzelés? 

 
V: Nem. A tanulókkal és dolgozókkal 

szemben támasztott elvárásokat már 

évek óta így határozzák meg és bizonyos 

országokban az oktatási alrendszerek, 

üzleti ágazatok és vállalatok úttörőként 

járnak élen a tanulás és munka egy még 

inkább eredményorientáltabb 

megközelítésében. 

Bár a szakképzés területén a tanulási

 
Ezekkel az ellentmondásokkal és 
változatokkal az alapdefiníció 
egyszerűsége hamar elvész, és a 
tanulási eredményeknek nincs 
egységes megállapított megközelítési 
módja. Sok múlik 

eredmények megközelítés egy korábbinál 
szélesebb körű és holisztikusabb 
értelmezéssé fejlődött, a tanulási 
eredmények felé történő elmozdulást 
biztosító új lendület  valószínűleg abból a 
vágyból fakad, hogy nagyobb legyen az 
átláthatóság az oktatásban, a 
munkagyakorlatokban, képzésekben és 

[12] 
Az Európai Parlament és a 

Tanács az egész életen át 

tartó tanulás Európai 

Képesítési 

Keretrendszerének 

létrehozásáról szóló 

http://eur-lex.europa.eu/ 

LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ 

:C:2008:111:0001:0007:EN:PD
F 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2008%3A111%3A0001%3A0007%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2008%3A111%3A0001%3A0007%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2008%3A111%3A0001%3A0007%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2008%3A111%3A0001%3A0007%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2008%3A111%3A0001%3A0007%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2008%3A111%3A0001%3A0007%3AEN%3APDF


EKKR Sorozat: 4. jegyzet| 14 
  

 
 

képesítésekben, illetve az a vágy 

táplálja, hogy híd épüljön e területek 

között. Az egységes európai 

munkaerőpiac létrehozására és a 

dolgozók nemzetközi mobilitásának 

növelésére irányuló európai szintű 

tevékenységek szintén katalizálták a 

tanulási eredmények szélesebb körű 

használatát. 

 
K: Minden tanulás leírható 

tanulási eredményekként? 

 
V: A legtöbb tanulás leírható elvárt 

eredményekkel, azonban vannak 

nehézségek. Például, ha egy iskola 

célja az, hogy a gyermekek jó 

polgárokká nőhessenek fel, hogyan 

lehet az ehhez szükséges tanulást 

körülírni? Az oktatás és a tanulás 

sokféle formát ölthet, illetve útvonalat 

követhet, és ezek között vannak 

olyanok, amelyek nem jósolhatók 

meg. Egy általános elvárás szerint a 

tanulási eredményeknek mérhetőknek 

kellene lenniük (azaz a tanuló 

bizonyította-e az eredményt vagy 

sem?). Bizonyos tanulási eredmények 

nem mérhetők, így nem adható róluk 

objektív jelentés. Például, létezhet 

olyan megállapítás, hogy egy adott 

dolgozó számára a tanulási eredmény 

egy konkrét vészhelyzet kezelésére 

való alkalmasság lesz. Azonban, 

hogyan lehetünk objektívek a dolgozó 

kompetenciáját illetően, amikor a 

vészhelyzetet csak szimulálni lehet 

egy tanulási helyzetben? Ha a 

dolgozó képes magabiztosan és 

tekintéllyel reagálni egy 

vészhelyzetre, hogyan lehet ezeket az 

attitűdöket mérni? A tudás, 

képességek és kompetencia bizonyos 

formáit nehéz leírni (mérhető) tanulási 

eredményekként, különösen a burkolt 

tudást, a nagymértékben 

környezetfüggő tudást, képességeket 

és kompetenciát. 

K: Mi a különbség a tanulási 

célok és tanulási eredmények 

között? 

 
V: Nem szükséges különbségnek lennie. 

A célokat le lehet írni eredményekként. 

Például, a rózsakertészet szükséges 

feltételeinek  növénymintákból történő 

megtanulása kifejezhető a 

növényminták adott körülmények között 

rózsatermesztésre történő 

használatának képességeként. 

Mindkettőt lehet erősíteni elsajátítandó 

konkrét képességekkel. Azonban 

általában az a helyzet, hogy a tanulási 

célokat tanároknak fogalmazzák, míg a 

tanulási eredményeket könnyebben 

megértik a tanulók és tanárok egyaránt. 

A tanulási eredményeket, ahogyan azt a 

nevük is mutatja, a tanulás 

megnyilvánulásaként fejezik ki, míg a 

tanulási célokat a tanítási program 

útmutatójaként írják meg, amely vagy 

elvezet a kívánt tanuláshoz vagy nem. 

 
Cél – A modul célja az általános iskolai 

osztályteremben fennálló fegyelmi 

kérdések áttekintése. Át fogjuk gondolni a 

nehezen kezelhető viselkedés forrásait, 

valamint a fegyelmezési és irányítási 

stratégiákat. 

 
Tanulási eredmény – A modul végén a 

tanulónak tudnia kell ismertetni  az 

általános iskolás gyermekek osztálytermi 

szituációkban felmerülő, nehezen kezelhető 

viselkedésének leggyakoribb okait, 

megjelölve a fenti viselkedés javítására 

szolgáló szabványos technikákat. 
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 K: Van egy konkrét egyensúlyi pont, 

amelyet meg kell találni a tanulási 

eredmények és a bemeneti 

intézkedések használata között? 

 
V: Nincs ilyen meghatározott pont. 

Bármelyik használatának mértéke a 

kontextustól függ. Egy munka/képzési 

helyzetben, ahol a cél az egyén 

kompetenciájának fejlesztése, várhatóan 

a tanulási eredmények határozzák majd 

meg a tanterv kifejezésének módját. 

Azonban egy olyan helyzetben, ahol egy 

adott személyt arra képeznek ki, hogy 

egy olyan vezető szakmai közösséghez 

csatlakozzon, mint például a fejlett kémiai 

kutatás, az elvárt tanulást kifejezhetjük a 

világklasszis szakemberek munkájában 

való részvétellel eltöltött időszakokként. 

 
K: Vannak az oktatási és képzési 

rendszernek olyan konkrét részei, 

amelyek már átvették a tanulási 

eredmények megközelítést? 

 
V: A kompetencia felé erős affinitást 

mutató szakképzés általánosságban 

átvette a tanulási eredmények 

megközelítést. Ez nem meglepő, mivel a 

szakképzésben, a főiskolákon és a 

munkahelyeken a kompetencia erősen a 

középpontban áll. A Cedefop (2008) 

tanulási eredményeket vizsgáló 

tanulmányának bizonyítékai világossá 

teszik, hogy a fejlesztések folytatódnak 

minden országban a tanulási 

eredmények megközelítés finomítása 

céljából azért, hogy az oktatás és képzés 

jobban tükrözze a munkaerőpiac 

szükségleteit. 

K: Vannak olyan oktatási ágazatok, 

amelyek nehézségekkel küzdenek a 

tanulási eredmények használata 

terén? 

 
V: Nincsenek. Azonban az általános 

iskoláztatásban (alapozó oktatásban) 

az eredményektől elvárják, hogy 10 

vagy több éven keresztül lefedjék a 

tanulást és az éretté válást. A fenti 10 

év alatt megszerzett tudás, illetve 

elsajátított képességek és 

kompetenciák mennyisége, 

összetettsége és következményei a 

képesítés tanulási eredmények 

vonatkozásában történő leírását igen 

megnehezítik. Azonban az északi 

országok tapasztalatai lehetőségeket 

mutatnak ezen a területen. Ha a 

tanulási eredményeket úgy próbáljuk 

leírni, hogy lefedjék az iskoláztatás 

teljes időtartama alatti tanulást, 

általános megállapításoknak fognak 

tűnni és előfordulhat, hogy nem lesznek 

túlzottan hasznosak. Másrészről, ha 

arra teszünk kísérletet, hogy a tanulást 

minden tantárgyra, az összes 

tapasztalatra, és minden iskolaévre 

vonatkozóan rögzítsük, akkor a tanulási 

eredmények leírása egy konkrét 

tanulási listává válhat, amely nem nyújt 

általános megállapítást az iskolai 

pályafutás során történő tanulásról. 

 
K: A tanulási eredményeket a 

tanulásra vonatkozó minimum 

'küszöbérték' megállapításokként 

tanácsos leírni vagy úgy, hogy a 

'legjobb' vagy az 'átlagos' tanuló 

várhatóan mit ér el? 

 
V: A tanulási eredmények függetlenek 

ezektől a megfontolásoktól. 

Természetesen nem az egyes tanulók 

tanulásához kapcsolódnak.  

Mindazonáltal az, hogy egy adott tanuló 

megtanulta-e a konkrét tanulási 

eredményt 
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[13] 
Az értékelési kritériumok a 
tanulási eredmények 
megállapításain alapulnak. 
Az értékelési kritériumok 
jellemzően több részletet 
tartalmaznak arra a 
környezetre vonatkozóan, 
amelyben n a tanulótól elvárt, 
hogy megtegyen valamit, 
illetve az autonómia  elvárt 
szintjéről. Nyilvánvalóan 
születhet olyan döntés, mely 
szerint a tanulási 
eredményeket nagy 
részletességgel, közvetlenül 
az értékelés célját szolgáló 
részletességgel írják meg,  
ez azonban  hosszú és 
összetett tanulási eredmény 
megállapításokat 
eredményezne, ami negatív 
hatást gyakorolna ezen 
megállapítások 
átláthatóságára. 

 

[14] 

Lásd Learning Outcomes 

and Competences, 

Section 3.4-1, Kennedy, 

Hyland and Ryan (2006). 

megítélhető értékelési kritériumokkal 

[13]. Ezeket úgy szövegezik meg, hogy 

mérhetőek legyenek értékelés útján. 

Valamely értékelési kritérium nem-

teljesülése esetén döntést kell hozni 

arról, hogy magát a tanulási eredményt  

bizonyították-e. Az értékelési 

kritériumok (egészében vett) 

bizonyítéka az, amely lehet  

küszöbérték, átlagos vagy legjobb. 

 
K: Hogyan viszonyulnak 

egymáshoz a tanulási 

eredmények, illetve a tanítási és 

tanulási értékelések? 

 
V: A tanulási eredményeket lehet úgy 

értelmezni, mint egyfajta közös 

hivatkozási alap a tanítás, tanulás és 

értékelés vonatkozásában. A megfelelő 

tanítási és tanulási stratégia lehetővé 

teszi a tanulók számára a tanulási célok 

elérését. A megfelelő értékelési módszer 

használatával ellenőrizhető, hogy a 

tanulási eredményeket elérték-e. A 

tanulási eredmények, a tanítás, a 

tanulás és az értékelés összehangolása 

segít az átfogó tanulási tapasztalatot 

összefüggőbbé,  átláthatóbbá és 

jelentéssel telibbé  tenni a tanuló 

számára. 

 
K: Van potenciális hátránya a 

tanulási eredmények 

megközelítésnek? 

 
V: A legkomolyabb érv az, hogy a 

tanulási eredményekkel esetleg nem 

írható le a tanulási programban 

megvalósult összes tanulás. 

Előfordulhat, hogy a tanulási 

eredmények a szakértelemmel felépített, 

rugalmas, illetve (az egyénekre és 

egyéb szükségletekre) érzékeny 

tanulási tapasztalatot leredukálják 

megállapítások sorozatára.  Bizonyos 

esetekben a hátrányokat nem maga a 

tanulási eredmények megközelítés 

okozza, hanem az a mód, ahogyan 

megtervezik és megvalósítják azt. 

Például, amikor a tanítás és a tanulás túl 

részletes szabályozására használják, ami 

valójában korlátozza a tanulást. A tanterv 

túlzottan értékelés-vezéreltté válhat, ha a 

tanulási eredmények túl behatároltak; 

illetve amikor a tanulási eredményeket 

csupán a programok/modulok leírására 

használják a gyakorlat megváltoztatása 

nélkül; vagy  amikor a tanulási 

eredményeket rosszul fogalmazzák meg; 

az összezavarhatja a tanulókat és 

tanárokat. 

 
K: Vannak a tanulási eredmények 

megfogalmazására vonatkozó 

szabályok/ajánlások? 

 
V: Igen. Számos tanulási szolgáltató 

egyetért abban, hogy közös 

szabálykészletet kell használni a tanulási 

eredmények leírására. Néha ezeket 

kézikönyvekben fogalmazzák meg, 

amelyek lefedik az összes olyan közös 

kérdéskört, amelyek felmerülhetnek egy 

adott program tanulási eredményeknek 

történő megfeleltetésekor Például a 

Bolognai Kézikönyvben található példa 

egy ilyen szabálykészletre. [14] Egy másik 

példa Spanyolországból származik, ahol 

a szakképzési tantervekben szereplő 

összes tanulási eredmény az alábbiakkal 

jellemezhető: 

 
• Ezek ‘teljesítmények’, egyértelműen 

meghatározhatók (főnévi igenévvel 

leírva). 

•A képzési környezetben 

teljesíthetőnek kell lenniük. 

• A tanulók által megvalósíthatók. 
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• Megfigyelhető viselkedésnek kell 

hozzájuk tartozni. 

• Mérhetőnek kell lenniük. 

• A 3, 4 és 5 következményeként 

értékelhetőek. 

• Oktatási szintet hoznak létre, illetve egy 

konkrét nemzeti képesség és 

kompetencia szinthez kapcsolódnak. 

 
A tanulási eredmények 

megfogalmazásához rendelkezésre áll 

egy kézikönyv, amely lehetővé teszi a 

tanulási eredmények megfogalmazását 

végzők számára a fenti hét tulajdonság 

teljesítését. Ez biztosítja a tanulási 

eredmények következetes 

meghatározását egy adott rendszerben 

vagy alrendszerben. 

K: Hogyan kapcsolódnak a tanulási 

eredmények a 

minőségbiztosításhoz? 

 
V: A minőségbiztosítási folyamatok 

átláthatóbbak és ezért hatékonyabbak, ha 

tanulási eredményeken alapulnak. 

Például, az ír egyetemek intézményi 

felülvizsgálati folyamatában [15] a tanulási 

eredmények egyértelműen részét képezik 

az önértékelésnek, a helyszíni bejárásnak 

és a jelentési folyamatnak: 

 
... minden képzésnek és oktatási 

programnak rendelkeznie kell a 

megállapított kritériumok és szabványok 

szerinti  tanulmányi eredményekkel... 

és tartalmazniuk kell, hogyan 

teljesíthetők a tanulási eredmények  a 

Nemzeti Képesítési Keretrendszerbe 

felvett programok vonatkozásában 

(beleértve például, a belső 

felülvizsgálatot és a külső vizsgáztatói 

folyamatokat). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[15] 

Lásd The Irish Universities 

Quality Board (2009) Institu- 

tional Review of Irish Universi- 

ties Handbook http://www.iuqb. 

ie/info/iriu.aspx 

http://www.iuqb.ie/info/iriu.aspx
http://www.iuqb.ie/info/iriu.aspx
http://www.iuqb.ie/info/iriu.aspx
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3 Tanulási eredmények különböző 

környezetekben 
 
 
 
 
 

 A tanulást az eredményeivel 

határozzák meg különböző 

kontextusokban és különböző 

célokból. Például az alábbi 

kontextusokban: 

 
• Oktatási kontextus: a tanulási 

eredményeket tantervekben, 

modulokban, képzésleírásokban, 

oktatási szabványokban, 

képesítésekben és értékelési 

szabványokban fejezik ki. 

• Munka kontextus: beépítik őket a 

foglalkozási szabványokba és 

profilokba, munkaköri leírásokba, 

álláshirdetésekbe, a teljesítményt 

mérő/értékelő rendszerekbe és a 

toborzási rendszerekbe. 

• Útmutatói kontextus: a tanulási 

eredményekre vonatkozó információk 

az oktatási útmutatói rendszerekben, 

valamint a foglalkozási és 

állásinformációk között találhatók. 

• Személyes kontextus: az egyének a 

tanulási eredményekről önéletrajzokon 

vagy személyes kompetencia 

profilokon keresztül kommunikálnak. 

 
A képesítésleírások Európa-szerte 

történő összehasonlításából 

nyilvánvalóvá válik, hogy a források, a 

részletezettség foka, a forma és a 

szerkezet vonatkozásában különféle 

megközelítések vannak jelen. 

Megfigyelhetők egyrészt a tanulási 

eredményeket tudásra, képességekre és 

kompetenciára tagoló, egyszerű 

táblázatok, másrészt  előfordul egyetlen 

képesítés leírására készült 100 oldalas 

kézikönyv. Nem csupán az országok 

között figyelhetők meg különbségek, 

hanem az országokon belül is a különböző 

oktatási területek és intézmények között. Ez 

nem meglepő, ha végiggondoljuk ezen 

képesítésleírások különböző céljait (pl. 

szerepek, funkciók), célközönségeit (pl. 

tanulók, tanárok) és szerzőit (pl. tanárok, 

hatóságok). 

 
Az alábbi fejezetek a tanulási eredmények 

fent említett különböző célokra történő 

megírásának néhány kérdéskörét 

tárgyalják, az alábbiak szerint: 

 
• Foglalkozási és oktatási szabványok (lásd 

3.1 fejezet). 

• Tantervek/programleírások (lásd 3.2 
fejezet). 

• Értékelési specifikációk (lásd 3.3 fejezet). 

• Képesítési deskriptorok (lásd 3.4 fejezet). 

• Nemzeti képesítési keretrendszerek (lásd 
3.5 fejezet). 

• A tanulási eredmények használata a 

tanításon és az értékelésen kívüli egyéb 

célokra (lásd 3.6 fejezet). 

 
Amint azt korábban kifejtettük, a tanulási 

eredmények kulcsfontosságú tulajdonsága 

az, hogy a célnak megfelelő 

részletességgel fogalmazzák meg őket. Az 

alábbi fejezetek világosan bemutatják, 

milyen hatást fejt ki a tanulási eredmények 

megfogalmazásának stílusára az a 

kontextus, amelyre a leírás készül. A 

tanulási eredmények különféle 

kontextusokban történő alkalmazásának 

további példáit 
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A tanulási eredmények céljainak összefoglalása 
 

A tanulási eredmények 
előfordulásának helye 

 
A tanulási eredmények céljai a jelen  
dokumentumban 

 
Foglalkozási szabványok  Egy adott foglalkozás feladatainak és elvárásainak 

meghatározása. A munkagyakorlatok, 

továbbképzések, toborzás, teljesítményértékelő 

rendszerek meghatározásához, valamint a 

társadalmi párbeszédhez szükséges alap 

biztosítása. A foglalkozási szabványok 

használhatók a szakképzési képesítések 

meghatározására is. 
 

Tantervek Az egyes tanulási tevékenységek elvárásainak 

meghatározása. A tanítási folyamatra, módszerek 

kiválasztására, stb. vonatkozó iránymutatás a 

tanárok számára. A tanulók tájékoztatása arra 

vonatkozóan, hogy mit várnak el tőlük, hogy 

képesek legyenek megtenni/mit kell tudniuk egy 

adott tanulási tevékenység lezárása után. 
 

Értékelési 

kritériumok/specifikációk 

 
Az értékelés tárgyának meghatározása, az (egy 

adott képesítéshez vagy tanulási 

tevékenységhez/modulhoz tartozó) tanulási 

eredmények teljesítésének biztosítása. A tanulói 

teljesítményértékelések egyenlőségének 

biztosítása. 
Képesítések  A képesítést megszerző személlyel szemben 

támasztott általános elvárások meghatározása. 

Azon munkaadók tájékoztatása, akik egy adott 

képesítéssel rendelkező személyt  keresnek. A 

tanulók tájékoztatása az orientációs fázisban 

(életpálya választáskor), következésképpen 

útmutató biztosítása a tanácsadó személyzet 

számára. A képesítési rendszer kezelése (például, 

azon területek beazonosítása,  ahol hiányoznak a 

képesítések). 
Képesítési keretrendszerek A tanulási szintek meghatározása egy adott 

országban, a keretrendszerben szereplő különböző 

típusú és formájú képesítések osztályzása a fenti 

szintek szerint. Továbbá, a képesítési szintek 

nemzetek közötti értelmezésének javítása az adott 

országban. 

 
 a jelen Jegyzet jövőbeni aktualizált 

változatai tartalmazzák majd. 

 
Foglalkozási szabványok 

 
A foglalkozási szabványok számos 

módszer [16] szerint készülnek, és 

segítenek  

szinte mindig eredményekként  

fogalmazzák meg őket. Általában 

meghatározzák azokat a szakmai 

feladatokat és tevékenységeket, 

amelyeket az adott képesítéssel 

rendelkező személynek képesnek kell 

lennie elvégezni, illetve az adott célhoz 

szükséges kompetenciákat. 

Természetesen, ahhoz, hogy egy személy 

meghatározni  egy adott foglalkozást, 

állást vagy feladatot. Leírják az adott 

munkakörnyezetben létfontosságú 

kompetenciákat, tehát 

 

[16] 

Lásd Erpenbeck, J. and L. von Rosenstiel 

(2003) Handbuch Kompetenzmessung. 
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gyakran használják a tanulási 

eredmények, tanulási programok és 

képzési profilok meghatározásának 

alapjaként (lásd az alábbiakban 

következő fejezetet). A foglalkozási 

szabványok azonban sok országban 

eltérnek a képzési követelményektől: 

 
• Nem definiálnak vagy részesítenek előnyben 

egyetlen specifikus útvonalat sem a 

kompetenciák megtanulásához. 

• Magukat a szabványokat könnyen 

aktualizálhatják a társadalmi partnerek. 

• A tanárok és oktatók szabadok 

bizonyíthatják a pedagógia 

képességeiket. 

 
Egy litván foglalkozási szabványok 

fejlesztéséről szóló kutatási jelentés [17] 

kivonata megállapítja, hogy 

a foglalkozási szabványok 

kulcsfontosságú szerepe az, hogy 

összekötőként szolgáljanak az oktatás és 

képzés, valamint a munkaerőpiaci 

szükségletek között. A jelentés 

megerősíti, hogy a foglalkozási 

szabványok legfontosabb minőségi 

kritériumai azok, hogy megfeleljenek a 

valós munkahelyi helyzetnek, illetve 

megfeleljenek az oktatási rendszer 

elvárásainak azért, hogy hosszú távon 

útmutatásként szolgálhassanak a képzési 

programokhoz. 

 
A foglalkozási szabványok a képzésre 

és munka közbeni tanulásra vonatkozó 

tanulási eredmények alapjának 

leírásaként tekinthetők. Az alábbiakban  

példák találhatók ennek az álláspontnak 

az alátámasztására. 

 
 

 Példa a felsővezetői asszisztens feladataira vonatkozó szabványból 

 
A felsővezetői asszisztens az alábbi feladatokat látja el: 

 
A) Operatív módon szervezi és követi a vezető vagy a csapat 

tevékenységeit és projektjeit. 

1. Szervezi és koordinálja a csapat mindennapi tevékenységeit: 

Összetett és megosztott napirendek vezetése, utazások és találkozók 

szervezése. 

2. Előkészíti, koordinálja és követi a projekteket és tevékenységeket: 

Tervezés, ellenőrzés, vészjelzés és értékelés. 

B) Intézi az információ kezelését, rendezését és megosztását. 

1. Biztosítja az információk keresését, szintézisét és terjesztését: 

• Felmérések, dokumentáció készítése, szintézis, sajtófigyelés, 

információterjesztés stb. 

2. Megszervezi a dokumentumok archiválását, nyomonkövethetőségét és 
hozzáférhetőségét: 

• Archiválási, osztályozási eljárások, stb. 
 

 
 

[17] 

Lithuanian Institute of Labour 

and Social Research (2007) 

The Methodologies of the 

National Occupational 

Standard, Vilnius. 

A szabvány tíz olyan kompetenciát 

tartalmaz (fentebb csupán négy 

olvasható), amelyek tanulási 

eredményekké alakítva együttesen 

vélhetően lehetővé teszik egy 

felsővezetői asszisztens számára a 

vezetőség tagjai és a csapatok 

támogatását. A szabvány nem mond 

semmit 
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a fenti eredmények eléréséhez szükséges 
képzésről. Azonban az ezen foglalkozási 
szabványt leíró dokumentum egy másik 
részében megtalálható bizonyos tudás és 
megértés leírása is. Például, a szabványt 
végrehajtó személynek ismernie kell, 
többek között az alábbiakat: 

 
• Elektronikus napirendek és azok 

funkcióinak használata. 

• Tervező eszközök használata. 

• Információs és kommunikációs 

technológia használata (ICT). 

• Információk keresése, a megfelelő 

információ beazonosítása és az 

információk szintetizálása. 

• Osztályozási és archiválási technikák 

és szabályok. 

• Kérdőívek tervezése. 

• Stb. 

 
Levonható az a következtetés, hogy a 
tudásra és megértésre vonatkozó önálló 
követelmények egy képzési program 
részét képeznék. 

 
A foglalkozási szabványokban az e 

szabványok végrehajtására szolgáló 

kontextust bizonyos részletességgel 

határozzák meg, ezért e szabványok 

kompetenciáknak tekinthetők. Ez az a 

környezet, ahol a tanulási eredmények és 

a kompetenciák közel állnak egymáshoz 

jelentésben. 

 
A foglalkozási szabványok számos célra 

használatosak azon túl, hogy a képzési 

tanterv és képesítések alapját képezik. 

Olyan eszközök a vállalatok számára, 

amelyek a vállalat szerkezetének, a 

munkagyakorlatoknak, a dolgozók 

értékelésének és a képzési 

szükségleteknek, stb. a 

meghatározására használhatók. Ezért a 

foglalkozási szabványokat 

 általában a társadalmi partnereknek 

tudják legjobban megalkotni. 

 
Tantervek és képzési programok 

 
A tantervek szándékok megállapításai: 

az egy adott tantervben szereplő 

tanulási eredmények meghatározhatnak 

átfogó célokat, illetve egy tanulási 

program vagy egy modul konkrét 

eredményeit. Írhatják őket tanárok és 

intézményvezetők, illetve íródhatnak az 

ő számukra, a pedagógia szakemberek, 

és tantárgyi tudományágak vagy a 

tanulók nyelvezetén. A tanulási 

eredményeket általában az utóbbihoz 

kapcsolják, így azok a potenciális tanuló 

számára magyarázzák el azt, hogy mit 

várnak el tőlük, hogy tudjanak, értsenek 

és képesek legyenek megtenni a 

program (vagy modul) végén. 

 
Egyértelmű különbség van a tanulási 
eredmények részletezettségében 
azokban az esetekben, amikor teljes 
tanulási programokban alkalmazzák 
őket (ahol a tanulási eredmények 
általánosak), vagy modulokban (ahol a 
tanulási eredmények konkrétak). A 
programszintű tanulási eredmények 
olyan megállapítások, amelyek arra 
vonatkoznak, hogy a tanulótól mit 
várnak el, hogy tudjon, értsen és képes 
legyen megtenni a teljes program 
végén, és ezért olyan általános, átfogó 
módon fogalmazzák meg őket, amely 
figyelembe veszi a program elemeihez 
vagy moduljaihoz kapcsolódó összes 
tanulási eredményt. Ezeket az átfogó 
programszintű leírásokat néha 
képesítési profiloknak hívják (lásd alább 
a 3d fejezetet). Lehetséges mélyebbre 
menni, egy másik részletezettségi 
szintre, és a tanulási eredményeket egy 
modul részére megfogalmazni,  
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lehetőség szerint egy értékelt részre, 

így ebben az esetben hívhatjuk őket 

értékelési kritériumoknak (lásd alább a 

3c fejezetet). 

 
A tantervekben szereplő tanulási 

eredmények általában ezzel a 

kifejezéssel kezdődnek: 

... A tanuló képes (vagy képes lesz) ... 

Ezt a kifejezést egy cselekvést kifejező 

ige követi azért, hogy a tanulók képesek  

legyenek bizonyítani, amit megtanultak. 

Az olyan szavak mint a 'tud' vagy az 'ért' 

nem segítenek a tanulás ily módon 

történő bizonyításában, ezért általában 

kihagyják őket, mert nem világos a tanuló 

számára a megértés megkövetelt foka és 

a tudás megkövetelt mennyisége. 

A tanulás különböző szintjeinek 

bizonyítására különböző igék 

használhatók (például a szükséglettel, 

összetettséggel, a vizsgálódás vagy 

autonómia szintjével kapcsolatban). 

Alapszinten a tanulási eredmények 

megkövetelhetik a tanulóktól, hogy 

képesek legyenek definiálni, felidézni, 

felsorolni, leírni, elmagyarázni vagy 

megvitatni valamit. Egy haladó 

programban a tanulóktól elvárhatják, 

hogy képesek legyenek megfogalmazni, 

felmérni, értékelni, felbecsülni vagy 

megalkotni valamit. Az igét általában 

olyan szavak követik, amelyek azt jelzik, 

hogy a tanuló mit vagy mivel cselekszik, 

és a teljesítmény jellege vagy kontextusa 

ahhoz szükséges, hogy bizonyítsa a 

tanulás megtörténtét. Ezek a kiegészítő 

szavak az elért tanulási szintet is jelzik. 

 
 

A tanulási eredmények használatára vonatkozó példa egy felsőoktatási 

tanítással foglalkozó modulban 

 
A modul sikeres befejezése után a tanulók képesek lesznek: 

• Beazonosítani a felsőoktatásban hatékonyan alkalmazható tanulási és 

tanítási módszerek széles spektrumát. 

• Megvitatni a tanítási megközelítésüket alátámasztó tanulási elméleteket. 

• Elmagyarázni a számviteli információk szervezetekben betöltött szerepét. 

• Beazonosítani a hatékony on-line marketing stratégiákat és beépíteni őket a 

marketingtervbe. 

• Beazonosítani és kritikusan értékelni a vállalkozások számára elérhető stratégiai 

lehetőségeket. 

• Kialakítani egy interaktív weboldalt a hallgatók általi használatra. 

• Kritikusan alkalmazni az elméletet a gyakorlati tapasztalat elemzésében. 

• Elemezni a kulcsfontosságú vezetési kérdéseket egy bizonyos iparágban vagy 

vállalatnál, és megfelelő vezetési megoldásokat javasolni a helyzetre. 

• Körvonalazni a tantervfejlesztés személyes kritikus filozófiáját 

• Levezetni a rezgés periódusideje és a rugóállandó közötti összefüggést 

rezgőmozgást végző rugó esetén. 

• Egy csapat részeként dolgozni a vásárlói kérdések elemzése terén 

kereskedelmi és nem kereskedelmi kontextusban. 

• Kifejleszteni hatásos és hatékony ön-irányított tanulási képességeket. 

• Értékelni a klinikai beavatkozásuk hatását egy adott esetben. 
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Az alábbi példában hidegétel készítéssel foglalkozó, 2. szintű egységre vonatkozó 

tanulási eredmények szerepelnek (a Máltai Élelmiszerkészítő és Gyártó Szakmunkás 

Bizonyítvány része). 

 

 
 Példa hidegétel készítéssel foglalkozó, 2. szintű egységre vonatkozó tanulási eredményekre 

 
A képzés végén a tanuló képes lesz: 

• A biogazdálkodás alapelveit követő mezőgazdasági termékek gyártását, 

valamint a szabályzói és tanácsadói keretrendszereket ismerni és érteni. 

• Tájékoztatni a szaktársakat és a fogyasztókat a biotermelés alapját jelentő 

egészséges talaj fenntartásának fontosságáról. 

• Ítéletalkotó képességeket alkalmazni a kimerült föld felmérésére, illetve 

minőségi és mennyiségi intézkedéseket alkalmazni annak 

helyreállítására. 

• Bioterményt előállítani minőségszabályzás szerint működő és termelékeny mechanizmus 
alkalmazásával. 

• Bioállatállományt előállítani minőségszabályzás szerint működő és 

termelékeny mechanizmus alkalmazásával. 

• Felelősséget vállalni a termés és az állatállomány előállításáért, illetve a 

kimerült föld karbantartásáért és helyreállításáért a biogazdálkodás 

alapelvei, valamint a szabályzási és tanácsadói keretrendszerek szerint. 

• Személyes értékelést adni arra vonatkozóan, hogy az adott személynek szüksége van-e további 
tanulásra.. 

 

 
 

A következő példa építőipari csapatok vezetésével foglalkozó, magas szintű 

modulból (EKKR 7/8. szint) származik, és kissé eltérő, a tanulót közvetlenül 

megszólító módon fogalmazták meg. 

 

 
Példa építőipari csapatok vezetésére foglalkozó,  magas 

szintű modulból 

 
Az alábbi egység a csapat egy adott projekt teljesítéséhez szükséges 

erőforrásainak meghatározásáról szól, illetve arról, hogy hogyan 

befolyásolják a fontos tényezők a csapat kiválasztását. 

• Kiválasztod a projektcsapatot a szerződéses és törvényi szabályzás, 

valamint az elfogadott iparági folyamatok betartásával. 

• Bebizonyíthatod, hogy ismered az iparági munkakultúrát és gyakorlatokat, 

valamint azt, hogy hogyan tudsz dolgozni e gyakorlatokon belül  az emberek 

szükségleteinek és motivációinak megértése érdekében. 

• Aktív tudással rendelkezel a munkavállalók toborzása és megtartása 

terén. 

• Jóváhagyod a területeden szükséges munkát és biztosítod azt, hogy a 

munka a megfelelő egyénekhez kerüljön kiosztásra. 
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• Bizonyítod, hogy hogyan figyeled és motiválod az egyes személyeket, 

megmutatod a formális értékelő rendszerekre vonatkozó tudásodat, illetve 

felülvizsgálod és aktualizálod a területedhez tartozó munkaterveket. 

• Meghatározod az érdekelt feleket és munkakapcsolatokat alakítasz ki velük 

és kollégáiddal. Egyeztetsz velük a kulcsfontosságú döntésekkel 

kapcsolatban, betartod a megállapodásokat, azonnal értesíted őket, ha 

bármilyen nehézséggel szembesülsz, és megoldasz bármilyen velük 

felmerülő konfliktust. 

• Bizonyítékot mutatsz fel arra vonatkozóan, hogy nyomon követted és 

felülvizsgáltad a munkakapcsolatok hatékonyságát. 

 

 
A következő  (EKKR 6. szintű) példában három típusú tanulási eredmény meghatározása 
található. 

 

 
 

Tudás 

A program sikeres befejezését követően a végzett hallgató: 

• Részletes tudással rendelkezik az üzleti tudományágak széles körére, illetve arra 

vonatkozóan, hogy azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz az üzletvezetés átfogó 

folyamatában. 

• Megfelelően érti a matematikát, a statisztikát és azok alkalmazásait. 

  
Know-how és képesség 

A program sikeres befejezését követően a végzett hallgató: 

• Képes lesz üzleti problémákat elemezni és megoldásokat javasolni. 

• Képes lesz magabiztosan bekapcsolódni épületgépészeti projektekbe, és 

sikeresen megoldani azokat műszaki és vezetési szempontból egyaránt, illetve a 

megoldásokat hatékonyan közölni. 

 
Kompetencia 

A program sikeres befejezését követően a végzett hallgató: 

• Elfogadja a nemzeti és a globális fenntartható fejlődés 

szükségességét. 

• Képes lesz a tanult fogalmak és képességek különböző környezetekben 
történő alkalmazására. 

• Képes lesz a vezetési kérdésekre és a megoldásaikra vonatkozó kutatást 
végezni. 

• Elfogadja a szakmai fejlődés, valamint azoknak a rendelkezésre álló 

forrásoknak a fontosságát, amelyek lehetővé teszik, hogy lépést tartson az 

üzletvezetés terén jelentkező új fejlesztésekkel. 

• Képes lesz önállóan dolgozni. 

• Képes lesz hatékonyan dolgozni egy csapatban. 

• Képes lesz felelősséget vállalni a saját tanulásáért. 

• Képes lesz tanulni a különböző kontextusokban szerzett tapasztalatokból. 

• Rálátása lesz az vezetési funkció dinamikájára az üzleti életben. 

• Bizonyítani tudja a többszörös nézőpont megértésének képességét. 



EKKR Sorozat: 4. jegyzet| 
25 

 

 

 
Legfontosabb gondolatok 

 
Bár a tanulási eredményeket 

modulokban fejezik ki, egyértelműen 

kapcsolódniuk kell a teljes program 

eredményeivel leírt, szélesebb 

értelemben vett tanuláshoz is. Néhány 

modul esetén a tanulási eredményektől 

elvárható, hogy számos 

programeredményhez  hozzájáruljanak. 

 
A példák azt mutatják, hogy a tanulási 

eredmények megállapításainak 

félreérthetetlennek és konkrétnak kell 

lenniük. A bonyolult mondatok 

zavarhatják a tanulókat, a tanárokat és az 

értékelőket a megértésben. A tanulási 

eredményeknek valósnak és elérhetőnek 

kell lenniük a hozzájuk rendelt modul 

vagy program időtartamán belül. Ez azt 

jelenti, hogy megfelelő tanítási és tanulási 

módszereket kell alkalmazni. A tanulási 

eredményeknek alkalmasnak kell lenniük  

(az értékelési kritériumokon és értékelési 

módszereken keresztül történő) 

értékelésre, és nyitottnak arra a 

lehetőségre, hogy olyan tanulók is 

bizonyíthassák őket, akik nem vettek 

részt egy konkrét tanulási programban. A 

tanulási eredmények megfogalmazásakor 

kulcsfontosságú annak az átgondolása, 

hogy hogyan fog a tanulási eredmény 

megvalósulása megnyilvánulni, hogyan 

lehet azt megfigyelni, illetve hogyan 

tudják a tanulók bizonyítani a tanulásukat. 

 
A tanárok (és a tanulók is) hajlamosak 

arra koncentrálni, amit értékelnek. Ezért 

a tanulási eredmények befolyásolhatják a 

tanítást az értékelésen keresztül. Nem 

világos, milyen mértékben fognak 

odafigyelni a tanulók azokra a tanulási 

eredményekre, amelyeket ugyan 

meghatároznak, de nem értékelnek. 

A formatív értékelést néha tanulást 

szolgáló értékelésnek nevezik, és a 

tanulási eredmények fontos szerepet 

játszhatnak ebben a folyamatban. Ennek 

a fajta értékelésnek a szándéka az, hogy 

lehetővé tegye a tanuló számára azt, 

hogy reflektáljon a gyengeségeire és 

erősségeire a vele szemben támasztott 

elvárások vonatkozásában. A tanulási 

eredmények jelentik a legfontosabb 

megállapítást arra vonatkozóan, hogy mik 

az elvárások, így világosnak kell lenniük 

a tanulók számára. Ez a fajta érthetőség 

segíti a tanárokat is, hiszen a tanulóknak 

visszajelzést és iránymutatást adnak a 

tanulási kihívásokkal kapcsolatban azok 

teljesítése előtt. 

 
Egy tanulási eredményeket használó 

program megtervezésének ismétlődő 

folyamatnak kell lennie. Általában a 

célok/célkitűzések és az ideiglenes 

tanulási eredmények 

megfogalmazásával kezdjük. Amikor 

átgondoljuk a teljes programot és 

összevetjük a különböző modulok 

tanulási eredményeit, az előzetes 

tanulási eredményeket 

megváltoztathatjuk. Majd újra, az 

értékelési kritériumokat 

meghatározásakor ismét változhatnak a 

tanulási eredmények. 

 
Azokban az országokban, amelyekben 

jelenleg folyik a rendszer 

megreformálása egy sokkal inkább 

tanulási eredményekre épülő 

megközelítés figyelembe vételével, 

illetve ahol a  meglévő programokat 

most vizsgálják felül, a megközelítés 

valamelyest különbözhet, mert a 

kiindulási pont gyakran a már meglévő 

program. Például Dániában az alábbi 

ismétlődő folyamatot alkalmazták. 
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• A (legtöbb esetben implicit) foglalkozási 

szabványok, illetve a munkaerőpiaci 

követelmények döntő szerepet 

játszottak. A munkaadók az oktatási és 

képzési személyekkel együttműködve 

először meghatározták a jellemzően 

egy konkrét képesítéssel rendelkező 

szakmunkásra vonatkozó 

követelményeket 

• Majd ezeket a követelményeket 

megfogalmazták 

kompetenciacélokként 

(kihangsúlyozva a képességek 

dimenzióját). 

• Ezt követően értékelték a meglévő 

tanterveket e célok szerint azért, 

hogy lássák, hogy megfelelnek-e és 

hogy melyik célhoz járulnak hozzá. 

• Végül megfogalmazták a 

képesítésekhez és moduljaihoz 

tartozó tanulási célokat. 

 
Értékelési specifikációk 

 
Az értékelési specifikációk definiálják 

azokat az eszközöket és technikákat, 

amelyeket annak meghatározására 

használnak, hogy a tanulás milyen 

mértékben valósult meg. A tanulási 

eredmények meghatározzák az 

értékelendő tanulást és ezért hasznosak 

a tanulás értékelésekor. Más szavakkal, 

bármi is a tanulási tapasztalat (hol 

történik, hogyan tanítják stb.), az 

értékeléstől megkövetelik, hogy a 

tanulást elvárt tanulási eredményekként 

definiálja. Bizonyos esetekben az 

értékelési módszert feltüntetik már a 

tanulási eredmény leírásában. Például, 

ha a tanulási eredmény az, hogy 

képesnek kell lenni megírni egy rövid és 

világos jelentést egy gyakorlati 

tapasztalatról, ezt csak úgy lehet 

értékelni, ha a jelentés megírását 

használjuk értékelési módszerként: az 

értékelési feladatoknak tükrözniük kell 

a tanulási eredményeket. 

 
Bizonyos tanulási eredmények nem 

mutatnak rá az értékelési módszerre és 

előfordulhat, hogy valójában túl 

általánosak a megbízható és érvényes 

értékeléshez. Az értékelésükhöz - a 

tanulás bizonyítékának előállításához – 

szükségesek bizonyos értékelési 

kritériumok, ezek általában pontosabbak 

a tanulási eredményeknél. Például, 

tekintsük ezt a tanulási eredményt: 

 
A program sikeres befejezését követően 

a tanulók képesek lesznek kritikusan 

értékelni a kutatási szakirodalmat. 

 
Nem világos, hogy a tanulónak milyen 

mértékben kell kritikusan értékelni, mint 

ahogy az sem világos, hogy ténylegesen 

mit is követelünk meg a tanulótól. Ezt kell 

megadni az értékelési módszerrel és az 

értékelési kritériumokkal. A 

feleletválasztós kérdések használata 

helytelen módja lehet a tanuló kritikai 

értékelő képességeinek értékelésére. 

Bizonyos értékelési kritériumok 

értékelhetővé tehetik az átfogó tanulási 

eredményt, például értékelési kritérium 

lehet az alábbi: 

 
A tanuló képes meghatározni a példaként 

vett kutatási szakirodalom erős és 

gyenge pontjait vagy: 

A tanuló súlyozni tudja a bizonyíték 
megbízhatóságát egy adott kutatási 
jelentésben, összehasonlítva azt egy 
másik azonos témájú jelentésben 
szereplő bizonyítékkal.
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A következő példa szigorúan definiálja az értékelési módszert és az értékelési 

kritériumokat: 

 
Az esszét szövegszerkesztővel kell megírni, hossza 1500 és 2000 szó között 

legyen, témáját meg kell adni. Az esszé kapcsolódjon a címhez, 

megfogalmazása és szerkezete legyen egyértelmű, adjon bizonyságot  

kiegészítő olvasmányokról, illetve szerepeljenek benne a szerző saját 

gondolatai.  A tanuló legyen képes elmagyarázni, hogy az esszé hogyan 

valósítja meg a  fenti tulajdonságokat, illetve hogyan járulnak azok hozzá az 

általános hatásosságához. 

• A nyelvtan és helyesírás pontos. 

• Legalább hét hivatkozás szerepel benne témába vágó könyvekre/újságokra. 

• Ezek feltüntetése helyes, a javasolt formában történik. 

• Bizonyíthatóan tartalmazza bizonyos elképzelések elemzését. 

• Bizonyíthatóan tartalmazza bizonyos elképzelések szintézisét,  

legalább az összefoglalás és következtetés részben. 

• A szerkezete megfelelő, rendelkezik bevezetéssel, kifejtéssel és 

befejezéssel. 

 

 
Néha a tanulási eredményt teljesítménykritériumok kísérik - ez utóbbiak 

képezik az értékelés alapját, bár nincs előírt értékelési módszer. Ezt néha 

bizonyítékkövetelményként adják hozzá. Például: 

 

1. eredmény: Az élő sejtekkel kapcsolatos tudás és megértés 

bizonyítása. 

Teljesítménykritériumok: 

• A különböző sejtek megfelelő leírása szerkezetük és  funkciójuk 

vonatkozásában. 

• A diffúzió és az ozmózis megfelelő leírása a növényi és állati sejtekben 

kifejtett hatásuk vonatkozásában. 

• Az enzimtevékenység megfelelő magyarázata az enzimtulajdonságok és a 

tevékenységet befolyásoló tényezők vonatkozásában. 

• Az aerob és anaerob légzés megfelelő összehasonlítása az energia 

felszabadulás és termékek vonatkozásában. 

• A fotoszintézis megfelelő leírása az energiamegkötés és a sebességet 

befolyásoló tényezők vonatkozásában. 

 
 

Bizonyíték követelmények: 

A megfelelő teljesítményszint eléréséről 

bizonyságot kell adni időben behatárolt 

írásbeli teszt megírásával, amely olyan 

ellenőrzött környezetben történik,  

ahol a tankönyv elérhető a tanuló 

számára. A teszt kérdéseinek le kell 

fedniük az összes fenti 

teljesítménykritériumot. 
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A jól tervezett programnak vagy 

modulnak világos összhangot kell 

mutatnia a tanulási eredmények, a 

hozzájuk kapcsolódó értékelési 

kritériumok és a használt értékelési 

módszerek között. 

 
Legfontosabb gondolatok 

 
Az általános oktatásban és a 

kompetenciaalapú tantervekben az 

értékelési kritériumok használatát néha 

atominak tekintik - egy összetett tanulási 

program értékelési kritériumok 

sorozataként történő összegzése úgy 

tűnik, nem tükrözi a teljes tanulási 

tapasztalatot. Időnként előnyben 

részesítenek egy holisztikusabb 

(szinoptikus) megközelítést, amely 

átfogja a teljes tanulási programot. A 

tudományos oktatás magasabb szintjein 

gyakran ez a preferált módszer. 

 
Az értékelési kritériumok lehetnek 

'küszöbérték értékelési kritériumok', 

amelyek ahhoz a döntéshez vezetnek, 

hogy a tanuló átment vagy megbukott, 

illetve meg  

lehet őket 'osztályzat értékelési 

kritériumokként' is fogalmazni, amelyek 

az eredmény különböző elért szintjeinek 

kifejezésére használhatók (különböző 

osztályzatokat eredményeznek). 

Mindkét esetben szükséges az elvárt 

teljesítményszint meghatározása. 

 
A tanulási eredmények kategóriákba 

sorolása (tudás, képességek és 

kompetencia) nem feltétlenül biztosít 

hozzáadott értéket az értékelési 

folyamatban, ahol gyakran az összes- 

tényezőt kombinálják. 

 
Az értékelési kritériumok kitérhetnek a 

technikai megfontolásokon túlmutató 

érzékenységű területekre is. Például a 

személyiség tulajdonságainak 

értékelése, amely egy bizonyos 

nézőpontból 'magántermészetűnek' 

tekinthető. Sok országban 

megfigyelhető, hogy ezt etikai 

problémának tekintik, illetve 

olyasvalaminek, ami kapcsolódik a 

szolgáltató foglalkozások növekvő 

fontossá

gához, 

ahol a 

személyi

ségjegye

k 

termész

etesen 

elenged

hetetlen

ek. 

 
Egy másik kapcsolódó kérdéskör az 
'attitűdök' értékelésének problémája 
(például a kulcsfontosságú  kompetenciák 
részeként). 
 

Képesítési deskriptorok 

 
Az EKKR ajánlásának kontextusában a 

'képesítést' az alábbiak szerint 

értelmezzük: 

 
Az értékelési és érvényesítési folyamat 

formális eredménye, amely akkor jön 

létre, amikor az illetékes szerv 

megállapítja, hogy egy adott személy 

elérte az adott szabványok szerinti 

tanulási eredményeket. 

 
Ez a meglehetősen pragmatikus definíció 
szolgál alapul a közös értelmezéshez az 
EKKR megvalósításának 
összefüggésében. Azonban a 'képesítés' 
kifejezés és fogalom az európai 
országokban alapvetően különbözik a 
források, a részletesség foka, a forma és a 
szerkezet szerint. Különbségek nem csak 
az országok között jelentkeznek, hanem az 
oktatási és képzési területek és az 
intézmények között is. Ezeket a különböző 
értelmezéseket a képesítési deskriptorok 
ragadják meg. E deskriptorokból világosan 
kitűnik, hogy sok tényezőt 
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tekintenek fontosnak a képesítések 

definiálásában. A legfontosabb a 

tanulási eredmények profiljának 

egyszerűsített képe. Szintén fontos a 

viszonylagos szint és a konkrét 

tanulási tapasztalatok értékének 

jelzése (mint például egy adott 

állásban vagy szakirányú egyetemi 

karon történő tanulás). Bizonyos 

képesítési deskriptorok jelzik a 

képesítési folyamat eredetét és 

irányítását, a tanúsítás tartalmát, 

eljárásait, minőségbiztosítását és 

feltételeit. Bizonyos kontextusok 

esetére - nemzeti szint, oktatási 

rendszer (vagy alrendszerek) vagy 

intézmények - közös deskriptorokat 

fejlesztettek ki, amelyeket tanulási 

eredményekként fogalmaztak meg. A 

képesítési deskriptorok írják le azokat 

a tanulási eredményeket, amelyeket a 

tanulóknak el kellett volna érniük az 

adott képesítés 'végpontján'. 

 
A képesítési deskriptorok 

megfogalmazhatók kifinomult 

részletességgel, hogy oly módon írják le 

a tanulási teljesítmény minden 

aspektusát, ahogyan azok használhatók 

konkrét órák, munkafeladatok, 

programrészek vagy értékelési 

kritériumok megjelenítésére. Ezek 

konkrét tanulási megállapítások, 

amelyeket néha tanulási céloknak 

neveznek. E részletes tanulási 

eredmények felhasználói úgy tekintenek 

rájuk, mint a tanulási programok 

sajátosságainak értelmezésére. A 

tanulási eredményeket meg lehet úgy is 

fogalmazni, hogy azok olyan tanulási 

követelmények általános jelzésére 

szolgáljanak, amelyek nem annyira 

konkrétak, illetve túl általánosak ahhoz, 

hogy egy bizonyos órát vagy feladatot 

képviseljenek. Emellett az értékeléshez 

is túl általánosak. Más szavakkal, ezek 

az általános tanulási eredmények 

további 

értelmezést követelnek azoktól, akiknek 

tanítaniuk, tanulniuk vagy értékelniük kell. 

Az általános tanulási eredmények 

gyakran megkövetelnek értékelési 

kritériumokat azért, hogy azok 

értékelhetővé tegyék őket (lásd a fenti 3c 

fejezetet). Az ezen általános tanulási 

eredmények felhasználói úgy tekintenek 

rájuk, hogy azok áttekintést nyújtanak a 

tanulási követelményekről, illetve hogy 

hagynak 

 bizonyos hatókört a tanulási programok 

tervezőinak azért, hogy bizonyos 

mértékben megítélhessék a programok 

pedagógiáját és tartalmát. Az alábbi, egy 

hajóépítő képesítésből kiválasztott 

kivonatok a fenti gondolatokat 

szemléltetik: 

 
A vizsgázóknak ismerniük kell az 

erősített műanyaggyártó iparban 

alkalmazott leggyakoribb folyamatokat 

és módszereket, illetve annak 

nyersanyagait és azok tulajdonságait. 

 
Ismerniük kell a fát, tulajdonságait és 

kémiai szerkezetét és képesnek kell 

lenniük kiválasztani az egyes 

alkalmazásokhoz megfelelő minőségű 

fát. Képesnek kell lenniük kiválasztani a 

panelanyagokat, feldolgozott termékeket 

és félkész termékeket, valamint a 

hajóépítésre alkalmas kötőanyagokat és 

ragasztási módszereket. 

 
Képesnek kell lenniük a műszaki rajzokat 

leolvasni, valamint a hajó alkatrészeinek 

formáját meghatározni és méretezni. A 

munkájukban gazdaságos, szolgáltatás-

orientált és együttműködő módon kell 

eljárniuk, betartva a foglalkozás 

egészségügyi és biztonsági, valamint az 

egyéb biztonsági előírásokat. 
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A tanulási eredmények képesítések 

leírására/meghatározására történő 

használata több okból is döntő 

fontosságú. A legfontosabb az, hogy 

átláthatóvá teszik azt, hogy a 

képesítés mit képvisel a 

munkaerőpiacon vagy a jövőbeni 

tanulásban. Egy másik fontos ok az, 

hogy a tanulási eredmények 

következetessé teszik a  

szabványokat, tanterveket és 

értékelési kritériumokat. 

A fejlődő NKKR-ek a képesítéseket a 

tanulási eredmények szintjei szerint 

osztályozzák. Ezért, ha a képesítések 

NKKR-nek történő megfeleltetési 

folyamatának átláthatónak és hitelesnek 

kell lennie, lehetővé kell tenni a tanulási 

eredmények e szintjének meghatározását  

minden egyes képesítéshez. Ez a 

képesítéshez tartozó tanulási 

eredmények leírása/meghatározása 

alapján történik. 

 
 

A következő példa egy felsőoktatási általános képesítési szinten belüli képesítés 

leírás: 

 

 
A telematikai alapképzés sikeres befejezését követően a tanulók várhatóan 

elérték az alábbi célokat: 

 
Tudás és megértés 

A végzett hallgatók megértették a vonatkozó alapokat, ismerik az 

információs technológia alapvető elméleteit, módszereit és alapelveit, illetve 

tisztában vannak a legfontosabb problémamegoldási stratégiákkal. 

 
A tudás fejlesztése és alkalmazása 

A végzett hallgatók képesek az elméleti tudásukat gyakorlati 

alkalmazásokban használni, kifejlesztették a tudományágakon átívelő 

elemzés és ítéletalkotás képességét, illetve képesek megoldásokat 

előmozdítani és vitatni, valamint felismerik a gazdasági és társadalmi 

összefüggéseket és szükségleteket. 

 
Kulcsfontosságú kompetenciák 

A végzett hallgatók képesek új tudást elsajátítani útmutatás mellett, illetve 

részt venni egy projektben, képzettek a projektirányítás alapjait illetően, 

képesek csapatba beépülni és átvenni alfeladatokat önállóan. Képesek az 

önszervezésre. Képesek eredményeket bemutatni írásos és szóbeli 

formában is, illetve hozzájárulni a döntéshozási folyamatokhoz. Felismerik az 

egész életen át tartó továbbtanulás szükségességét, és képesek a határokon 

és nemzeteken átnyúló együttműködésre. 



EKKR Sorozat: 4. jegyzet| 
31 

 

 
Az NKKR-ek egyik célja az átláthatóság 

és a képesítések megértésének javítása. 

Számos keretrendszer alapul képesítés 

adatbázisokon/nyilvántartásokon, ezek 

közül néhány közös formátumot használ 

a képesítések leírására. Az átláthatóság 

elősegítésén kívül, a tanulási 

eredmények megközelítés használatától 

azt várják, hogy az majd javítja/elősegíti 

a különböző képesítések közötti 

azonosságok meghatározását, növelve 

ezzel az előrehaladást és a kreditátvitelt. 

Az alábbi (3e) fejezetben az NKKR 

deskriptorok további tárgyalása található. 

 
Legfontosabb gondolatok 

 
A képesítési deskriptorokban található 
tanulási eredmény megállapítások az 
alábbi formában definiálhatják a 
képesítést: (a) a foglalkozási szabványok 
alapja vagy (b) a fő képesítéstípusokra 
vonatkozó tanítási előírások, vagy mint 
sok országban, mindkettő. A képesítési 
deskriptorokban az adott terület lefedése 
céljából megfogalmazott  tanulási 
eredmények más célokat is 
szolgálhatnak, például: a 
munkagyakorlatok modernizációja, a 
képzési programok meghatározása, 
illetve az egy adott üzleti vállalkozásban 
dolgozó munkaerő rendelkezésre álló 
kompetenciájának ellenőrzése. 

 
A képesítési deskriptorokban szereplő 

tanulási eredményeknek szerepük lehet 

még a képesítés tartalmának 

közlésében, illetve abban is, hogy  

érthetőbbé és vonzóbbá tegye azokat  a 

potenciális tanulók és munkaadók 

számára. Ez a helyzet például az 

Europass bizonyítvány-kiegészítővel, 

amely a nemzeti képesítési 

rendszerekben más megfogalmazásban 

és más formátumban szereplő 

képesítéseket ír le [18]. A következő 

példa egy szociális és egészségügyi 

asszisztens képesítés leírása az 

Europass bizonyítvány-kiegészítő 

szerinti formában, azaz egy képesség 

és kompetencia profil: 

 
A képesített szociális és egészségügyi 

asszisztens felügyelet nélkül képes 

megállapítani a gondozási szükségleteket 

és követelményeket, illetve megtervezni és 

végrehajtani összetett gondozási  és 

aktiválási feladatokat, beleértve az 

egyének vagy csoportok fizikai, szellemi 

és kreatív funkcióinak stimulálását. 

Továbbá, a képesített szociális és 

egészségügyi asszisztens felügyelet 

nélkül képes felmérni az alap 

egészségügyi ellátás szükségességét, 

illetve elvégezni alapvető egészségügyi 

ellátási feladatokat  az elsődleges és 

másodlagos szociális és egészségügyi 

ellátó szektorok által lefedett gondozási 

és asszisztenciális területen. A szociális 

és egészségügyi asszisztensek 

koordinálják a munkát és részt vesznek 

oktatási tevékenységekben is. 

 
Sok országban a képesítési deskriptorok 

fontos részei a nemzeti képesítési  

adatbázisoknak, amelyeket néha  

képesítés nyilvántartásnak vagy 

katalógusnak neveznek. Ezek az 

adatbázisok megkövetelik, hogy a 

képesítéseket oly módon fogalmazzák 

meg, amely világossá teszi 

megkülönböztető tulajdonságaikat, 

ugyanakkor a képesítések könnyen 

megfeleltethetők legyenek az 

adatbázisokban használt osztályoknak 

(típusoknak). Ily módon a nemzeti 

adatbázis befolyásolni tudja a képesítési 

deskriptor formáját. Sok adatbázisban az 

osztályozás alábbi formája használatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[18] 

Jelenleg 22 országban 

elérhető. 
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• Egy kulcsszó, amely leírja az 

általános tanulási területet, például: 

vízvezeték-szerelő, mezőgazdaság 

vagy földrajz. 

• Képesítési szint, amely a nemzeti 
képesítési keretrendszerre vagy az 
implicit szintekre utal (itt a tanulási 
eredmények fontosak). 
• A testület, amely odaítéli a képesítést, 

például egy szakmai testület, az 

oktatási minisztérium. 

• A képesítés típusa, például iskolai 

képesítés, felsőoktatási képesítés, 

vagy szakképzési képesítés. 

• Azok az állások vagy foglalkozások, 

amelyeket a képesítés alátámaszt 

(itt a tanulási eredmények fontosak). 

• Foglalkoztatási ágazatok, ahol a 

képesítést elfogadják, például: 

egészségügy, közszolgáltatások és 

gondozás, mezőgazdaság és 

természettudomány és matematika 

(itt a tanulási eredmények fontosak). 

 
NKKR szintű deskriptorok 

 
A tanulási eredmények fontos szerepet 

játszanak a nemzeti és az átfogó 

képesítési keretrendszerek 

létrehozásában, illetve azok 

képesítésekkel és egyéb szabványokkal 

történő kifejezésében. A fő szerepük 

olyan átlátható szintdeskriptorok 

biztosítása, amelyek tükrözik a 

keretrendszer egyes szintjeihez 

akkreditált képesítések deskriptorait. 

 
A szinteket és deskriptoraikat a 

képesítések osztályozásán túlmutató 

számos egyéb célra használják, például 

a statisztikák összegyűjtésének és 

bemutatásának segítésére, 

illetve olyan eszközként, amely a  

képesítések megreformálására szolgál, 

a nemzeti képesítési rendszerről 

összefüggő képet ad, illetve bizonyos 

esetekben megnyitja a nemzeti 

rendszert a külső képesítések felé az 

átvitel/halmozás lehetővé tétele 

érdekében. 

 
A deskriptorok minőségét a 

keretrendszer céljaihoz viszonyítva kell 

átgondolni, azoknak tükrözniük és 

támogatniuk kell a keretrendszer céljait. 

A tanulási eredmények minőségét 

szintén ahhoz képest kell mérlegelni, 

hogy azok hogyan osztályozzák a 

képesítéseket, megfelelően részletesnek 

és relevánsnak kell lenniük a nemzeti 

helyzet vonatkozásában a nemzeti 

képesítések hiteles és érvényes 

osztályozásának lehetővé tétele 

érdekében. 

 
A szintdeskriptoroknak  tükrözniük kell 

annak a képesítési rendszernek a 

valóságát, amelyben az NKKR fennáll 

(implicit képesítési szintek). A nemzeti 

képesítési rendszer gyakran sok 

nyomás és fejlődési fázison keresztül 

jön létre, melynek eredménye az, 

hogy az ország lakosai implicit módon 

értelmezik a különböző képesítések 

szintjeit, illetve a fejlődést, amelyet 

azok a különböző állásokban és a 

tanulás terén lehetővé tesznek. Ez azt 

jelentheti, hogy míg az NKKR 

szintdeskriptorai közötti koherencia 

biztosítása (pl. az akadálymentes 

fejlődés felmutatása) kétségtelenül 

fontos, nem minden esetben 

elsődleges cél az NKKR 

tervezésekor.  

 
A szintdeskriptorokban található 

tanulási eredmények konkrét 

kategóriákba vagy taxonómiai 

osztályokba helyezhetők, vagy 

létezhetnek átfogó megállapítások 
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formájában is, amelyeket tovább már 

nem különböztetnek meg semmilyen 

módon. Ahogyan az az alábbi, példákat 

tartalmazó táblázatban látható, a 

foglalkozási tevékenység specifikus 

tudás és tanulási eredmények mellett a 

kategóriák gyakran tartalmaznak olyan 

kulcsfontosságú kompetencia 

elemeket, mint például a ’tanulás 

megtanulása’ vagy a 'rálátás'. 

 
Példák a szintdeskriptor 

kategóriákra 

 
Belgium, Flandria – 

két fő kategória: 

1. Tudás és képességek 

2. Kontextus, autonómia és felelősség 

 
Németország – két fő kategória, 

felosztva négy alkategóriára: 

1. Szakmai kompetencia, felosztva 

tudásra és képességekre 

2. Személyes kompetencia, 

felosztva társadalmi és 

önkompetenciára 

 
Írország – nyolc kategória: 

1. Tudás (terjedelem) 

2. Tudás (fajta) 

3. Know-how és képesség (tartomány) 

4. Know-how és képesség (szelektivitás) 

5. Kompetencia (kontextus) 

6. Kompetencia (szerep) 

7. Kompetencia – a tanulás megtanulása 

8. Kompetencia - rálátás 

 

 
Egyesült Királyság, Skócia - öt kategória: 

1. Tudás és megértés 

2. Gyakorlat: alkalmazott tudás és 
megértés 

3. Általános kognitív képességek 

4. Kommunikációs, információs és 

kommunikációs technológiai és 

numerikus képességek 

5. Önállóság, számonkérhetőség és 

másokkal való együttdolgozás 

 
Szélesebb körű általános 

megállapításokat alkalmazó példák 

 
Finnország: 4. szint – Kiterjedt 
kontextusra vonatkozó tárgyi és elméleti 
tudással, illetve bizonyos kognitív és 
gyakorlati képességekkel rendelkezik a 
saját területén, és képes hasznosítani ezt 
a tudást, illetve ezeket a képességeket a 
területén jelentkező speciális problémák 
megoldása során. Önállóan dolgozik 
általánosságban kiszámítható, de 
esetlegesen változó működési 
környezetben. 

 
Felelősséget vállal a kötelezettségei 
elvégzéséért és biztonságosan dolgozik a 
munkaközösségben. Birtokában van a 
pénzügyi, termelési és szisztematikus 
tevékenységekhez és a munka 
szervezéséhez szükséges 
képességeknek. Birtokában van a 
vállalkozóként mások szolgálatában vagy 
független vállalkozóként végzett 
munkához szükséges képességeknek. 
Értékeli a saját kompetenciáját és fejleszti 
a munkához vagy tanulmányokhoz 
kapcsolódó tevékenységeket. Fejleszti 
magát és a munkáját. 

 
Birtokában van a folyamatos tanulás 
képességének. Tudja, hogyan 
kommunikáljon sokszínűen és 
interaktívan különböző szituációkban, 
illetve hogyan hozzon létre változatos és 
területspecifikus szövegeket. Tud 
nemzetközi szinten kommunikálni és egy 
hivatalos és legalább egy idegen nyelven 
kapcsolatot teremteni. 
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Litvánia (rövid szintjelölés): 4. szint - A 4. 

szintű képesítések képessé tesznek a 

feladatok és műveletek végrehajtására 

különböző technológiákat, illetve 

különféle munkaszervezési módokat és 

módszereket alkalmazó, számos 

különböző munkahelyen vagy különböző 

munkakontextusokban. A munkát végző 

személynek a tevékenység során 

autonóm módon  kell alkalmaznia a 

formális oktatásban vagy az informális 

úton megszerzett konkrét és általános 

tudást. E képesítések azokat a 

képességeket is tartalmazzák, amelyek a 

munkahelyen vagy a szakmai 

továbbképzések egyéb módjain történő 

tanuláshoz szükségesek. 

 
Az általános tanulási eredmény 

deskriptorok használata megfelelő lehet, 

amikor csak a legtágabb értelemben vett 

képesítési rendszer leírásra alkalmazzák 

azokat. Ez csak ott lehetséges, ahol az 

egyes képesítések különböző 

alrendszerekben található tervezési 

szabályai nem támaszkodnak az NKKR 

deskriptorokra. 

 
Másrészről, a tanulási eredmények 

különböző kategóriáiba sorolt, 

konkrétabb szintdeskriptor 

megállapítások megléte esetén a 

megállapítások gyakran jelzésértékűek. 

Az egy adott szintű képesítéseknek nem 

kell feltétlenül megfelelniük az ebben a 

kategóriában meghatározott összes 

tulajdonságnak. Például, ugyanazon a 

szinten, bizonyos képesítések esetén a 

tudás komponens erősebb lehet, míg 

mások esetén a képességek komponens 

a meghatározó. Ennek a 

megkülönböztetésnek nagy intézményi 

és politikai jelentősége van, mivel 

explicitté teszi ezt a fajta különbséget a  

képesítésekben, így vitát nyit az oktatási 

és képzési alrendszerek 

megbecsültségének egyenlőségéről. 

Mivel lehetőségük van arra, hogy azonos 

szintre tegyék a némileg eltérő súlypontú 

képesítéseket (némelyik inkább irányul a 

tudásra és használatára, míg mások 

jobban orientálódnak egyéb 

aspektusokra), a képesítési 

keretrendszerek tisztázhatják az oktatás 

és képzés különböző szegmenseiből 

származó képesítések 

összehasonlíthatóságát (pl. általános 

oktatás és szakképzés, vagy szakképzés 

és felsőoktatás). 

 
A képesítésben szereplő tanulási 

eredmények mellett, az NKKR 

szintdeskriptorok  információt adhatnak 

arról a munkaerőpiaci kontextusról, 

amelyben  ezeknek az eredményeknek a 

használatát elvárják. A  kompetenciára 

vonatkozó megállapítások 

megfogalmazásán keresztül a 

deskriptorok kapcsolatot mutathatnak 

azokkal a  felelősségekkel és összetett 

tevékenységekkel, amelyek vállalására 

egy konkrét szintű képesítéssel 

rendelkező személynek képesnek kell 

lennie. Az alábbi példák azt mutatják be, 

hogyan fejezik ki a deskriptorok a 

munkaerőpiaccal fennálló kapcsolatot: 

 
Belgium, Flandria: 5. szint 

Kontextus, autonómia és felelősség: 

• Egy sor új, összetett kontextusban 

cselekszik.  

• Autonóm módon és kezdeményezően 

működik.  

• Felelősséget vállal a személyes 

eredmények eléréséért és a kollektív 

eredmények ösztönzéséért. 
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Cseh Köztársaság: 3. szint 

• Választ a különböző lehetséges és 

megfelelő munkaeljárások, 

módszerek, erőforrások, eszközök, 

nyersanyagok, stb. közül az aktuális 

körülmények és a megkövetelt 

eredményektől függően. 

• Értékeli a termékeik (szolgáltatásaik), 

valamint a kapcsolódó termékek 

(szolgáltatások) minőségét, betartja a 

minőségi szabványokat és 

meghatározza a lehetséges hiányok 

vagy hibák okait; meghatározza a 

lehetséges következményeket és 

ennek megfelelően alkalmazza a 

munkaeljárásokat. 

• Beazonosítja a kiválasztott eljárások és 

módszerek alkalmazása során 

felmerülő problémákat, meghatározza 

az okaikat és következményeiket, és 

ennek megfelelően alkalmazza a 

munkaeljárásokat. 

A szintdeskriptorok többsége tanulási 

eredményekre épül, és explicit módon a 

feladatok és környezetek növekvő 

összetettségét, valamint azt célozza 

meg, ahogyan ez kifejezésre jut a 

különböző szinteken (például, az 

autonómia,  felelősség, vezetés, stb. 

vonatkozásában kifejezve). A szinteken 

keresztüli fejlődés különböző módokon 

fejezhető ki: 

 
• A tanulási eredmények 

összetettsége és terjedelme. 

• A kontextus, amelyben 

alkalmazhatók. 

• Növekvő autonómia, felelősség és 

önreflexió (értékelés). 

• Az új tanulási eredmények lépcsőzetes 

bevezetése a magasabb szinteken. 

 

 
Az alábbi finn példa is azt mutatja, hogy a deskriptor nem minden aspektusának kell megváltoznia egyik szintről a 
másikra. Például a harmadik szinttől kezdve a tanulás megtanulása kompetencia megfogalmazása nem változik. 
Hasonlóan, a hivatalos és idegen nyelven történő kommunikáció is ugyanaz marad az ötös és hatos szinten, illetve a 
hetes és nyolcas szinten egyaránt. 

 
Finnország 

 
1. szint  … alapvető tudás és képességek, amelyek egyértelmű 

működési környezetben történő tanuláshoz és munkához 

szükségesek közvetlen felügyelet alatt... képes verbálisan 

kommunikálni és egyszerű írásos közlésekre válaszolni az 

anyanyelvén. 

 
 
Megjegyzések: 

 
2. szint … alapvető tudás, valamint kognitív és gyakorlati 

alapképességek a saját szakterületén… követi az egyszerű 

szabályokat, használja a szokásos berendezéseket és 

eszközöket  felügyelt, bizonyos mértékű önálló tevékenységet 

megkövetelő működési környezetben. 

Vállalja a felelősséget… 

Tudja, hogyan kell verbálisan kommunikálni, és előállít 

szokványos szövegeket. Alapvető nyelvi készségek legalább 

egy hivatalos nyelven és egy idegen nyelven. 

 
Az alsóbb szinthez képest új 

elemek példái: 

• Eszközök és berendezések 

 használata. 

•  Idegen nyelven történő 

kommunikáció. 
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Finnország 
 

4. szint  Kiterjedt kontextusra vonatkozó tárgyi és elméleti tudással, 

illetve bizonyos kognitív és gyakorlati készségekkel rendelkezik 
a saját területén és képes hasznosítani ezt a tudást, illetve 
ezeket a készségeket a területén jelentkező speciális problémák 
megoldása során. Önállóan dolgozik általánosságban 
kiszámítható, de esetlegesen változó működési környezetben. 
Felelősséget vállal a kötelezettségei elvégzéséért és 
biztonságosan dolgozik a munkaközösségben. Birtokában van a 
pénzügyi, termelési és szisztematikus tevékenységekhez és a 
munka szervezéséhez szükséges képességeknek. Birtokában 
van a vállalkozóként végzett munkához szükséges 
képességeknek... Értékeli a saját kompetenciáját és fejleszti a 
munkához vagy tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenységeket... 
Birtokában van a folyamatos tanulás képességének... 

 
 
Az alsóbb szintekhez képest új 
elemek példái: 
• Vállalkozás, kapcsolódó 

képességek és kompetencia. 
• Önértékelés. 
• A tanulás megtanulása (a 3. 

szinttel azonos 

megfogalmazás). 

 

6. szint  … átfogó és magasszintű tudás a saját szakterületén, beleértve 
az elméletek, kulcsfontosságú fogalmak, módszerek és 
alapelvek kritikai megértését. Érti a szakmai kötelezettségek 
és/vagy tudományágak terjedelmét és határait ... birtokolja a 
tudás és a kreatív megoldások alkalmazásának  ... összetett 
szakmai tevékenységek vagy projektek irányításának 
képességét ... döntéseket hoz kiszámíthatatlan működési 
környezetben ... birtokában van a folyamatos tanulás 
képességének… 

 
Az alsóbb szintekhez képest új 
elemek példái: 

• A szakmai kötelesség 
határainak megértése. 

• Kreativitás a tudás 
alkalmazása terén. 

Megjegyzés: a tanulás 
megtanulása aspektus az alsóbb 

szintekkel azonos marad. 
 

 
 

Az alábbiakban bemutatott példákban a szinteken keresztüli fejlődés egyértelmű, és a tanulási 

eredmény deskriptorok a tanulási teljesítmény folytonosságát alkotják. 

 
Egyesült Királyság, Skócia (kivonat) 

 
Tudás és megértés Kommunikációs, információs és kommunikációs 

technológiai, valamint numerikus készségek 
 

2. szint  Egyszerű tárgyi tudást bizonyít és/vagy 

dolgozik vele… 

 
Egyszerű képességeket alkalmaz segítséggel 

például: Előállít nagyon egyszerű írásos és szóbeli 

kommunikációt, illetve válaszol arra korlátozott 

tartományban, ismerős rutin kontextusokban... 
 

4. szint Bizonyítja az alábbiakat és/vagy dolgozik 

velük: alaptudás egy tantárgyi 

tudományágban, ami főképpen 

tényszerű. Bizonyos egyszerű tények és 

elképzelések egy 

tantárggyal/tudományággal kapcsolatban... 

 
Lényegretörő képességeket használ, például: 

Előállít és válaszol egyszerű, de részletes írásbeli és 

szóbeli kommunikációra ismerős kontextusokban. Az 

ismerős alkalmazásoknak a legegyértelműbb 

tulajdonságait használja az információ feldolgozására 

és megszerzésére... 
 

7. szint Bizonyítja az alábbiakat és/vagy dolgozik 

velük: a tantárgy/tudományág átfogó 

általános tudása. A fő elméletekbe, 

fogalmakba és alapelvekbe ágyazott 

tudás... 

 
Rutin készségek széles tartományát és bizonyos 

fejlett készségeket használ a 

tantárggyal/tudományággal összefüggésben, például: 

Összetett gondolatokat közvetít jól szerkesztett és 

koherens formában. A kommunikációs formák egy 

adott tartományát hatékonyan használja ismerős és 

új környezetben is... 
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Egyesült Királyság, Skócia (kivonat) 
 

9. szint  Bizonyítja az alábbiakat és/vagy dolgozik 
velük: átfogó és integrált tudása és 
megértése egy adott tantárgy/tudományág 
hatókörének, fő területeinek és határainak. 
Kiválasztott fő elméletek, alapelvek, fogalmak 
és terminológia kritikai megértése... 

 
 

Rutin készségek széles tartományát és 

bizonyos fejlett és specializált készségeket 

használ bevált gyakorlatok támogatására egy 

tantárgyban/tudományágban, például: Hivatalos 

prezentációkat készít specializált témákról 

tájékozott közönségnek... 
 
12. szint  Bizonyítja az alábbiakat és/vagy dolgozik 

velük: kritikus áttekintése egy 

tantárgynak/tudományágnak, beleértve a fő 

elméletek, alapelvek és fogalmak 

megértését. Kritikus, részletes és gyakran 

vezető ismeret és megértés egy vagy több 

specializált terület élvonalában... 

 
A fejlett és specializált készségek jelentős 

tartományát használja, ahogy az megfelelő egy 

tantárgyhoz/tudományághoz, például: A megfelelő 

szinten kommunikál egy adott közönség csoporthoz, 

illetve a kommunikációt a környezethez és a célhoz 

alakítja... 

 
 

 
Németország (kivonat) 

Tudás Képesség Társadalmi kompetencia     

1. szint Birtokolja az egyszerű követelmények teljesítéséhez szükséges kompetenciákat egy egyértelmű 

és stabilan felépített tanulási vagy munkaterületen belül. A feladatok teljesítése felügyelet alatt 

történik. 
 

Birtokolja az alapvető 

általános tudást. Megvan az 

alapszintű rálátása egy 

tanulási vagy munkaterületre. 

 
Birtokolja az egyszerű feladatok 

előre lefektetett szabályok 

szerinti végrehajtásához és 

ezen feladatok eredményeinek 

értékeléséhez megkövetelt 

kognitív és gyakorlati 

készségeket. Felállít alapvető 

összefüggéseket. 

 
Együtt tanul vagy dolgozik 

másokkal, verbálisan és 

írásban információkat szerez és 

cserél. 

 
3. szint Birtokolja a kompetenciákat a műszaki követelmények önálló teljesítéséhez egy adott tanulási 

területen vagy foglalkozás tevékenységi területen, amely egyértelmű marad, míg bizonyos 

területeken nyitott felépítésű. 
 

Birtokában van a kibővített 

általános vagy a kibővített 

szakmai tudásnak egy 

tanulási vagy foglalkozási 

tevékenységi területen. 

 
Birtokolja a műszaki feladatok 

megtervezéséhez és 

feldolgozásához szükséges 

kognitív és gyakorlati 

készségek egy adott 

tartományát egy tanulási vagy 

foglalkozási tevékenységi 

területen. Értékeli az 

eredményeket a nagyrészt 

előírt kritériumok alapján, 

biztosítja a módszerek és 

eredmények egyszerű 

átadását. 

 
Csoporton belül dolgozik és 

alkalmanként támogatást 

ajánl fel. Segít formálni a 

tanulási és munkakörnyezetet, 

bemutatja a folyamatokat és 

eredményeket az ilyen jellegű 

információk megfelelő 

befogadóinak. 
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Németország (kivonat) 
 

5. szint  Birtokában van az átfogó műszaki feladatok önálló tervezéséhez és feldolgozásához szükséges 

kompetenciáknak, mely feladatokat egy olyan összetett és specializált tanulási területen vagy 

foglalkozási tevékenységi területen adtak ki, amely változásnak van kitéve. 
 

Birtokában van az integrált 

szakmai tudásnak egy 

tanulási területen vagy az 

integrált foglalkozási tudásnak 

egy tevékenységi területen 

belül. Ez mélyebb, elméleti 

szakmai tudást is tartalmaz. 

Ismeri a tanulási terület vagy a 

foglalkozás tevékenységi terület 

hatókörét és korlátait. 

 
Birtokában van a specializált, 

kognitív és gyakorlati 

készségek igen széles 

spektrumának. Megtervezi a 

munkaterületeken keresztüli 

munkafolyamatokat és értékeli 

az ilyen jellegű folyamatokat az 

alternatív intézkedések és a 

szomszédos területek 

kölcsönhatásainak 

megfontolásával. Biztosítja a 

módszerek és megoldások 

átfogó átadását. 

 
Együttműködő módon 

megtervezi és felépíti a 

munkafolyamatokat, 

beleértve azt, hogy a 

heterogén  csoportokon 

belül is utasítja a többieket 

és jól megalapozott 

tanulási útmutatást 

biztosít. Célzott módon 

bemutat szakmai 

területeken átívelő 

összetett tényeket és 

körülményeket az ilyen 

jellegű információk 

megfelelő befogadóinak. 
 

8. szint Birtokolja a kutatási eredmények megszerzéséhez szükséges kompetenciákat egy 

természettudományos tantárgyban, vagy az újító megoldások és eljárások kifejlesztéséhez 

szükséges kompetenciákat egy foglalkozási tevékenységi területen belül. A követelmények 

szerkezetét új és homályos problémás helyzetek jellemzik. 
 

Birtokolja az átfogó, 

specializált, szisztematikus 

legmodernebb tudást egy 

vagy több területen egy 

természettudományos 

tantárgyban vagy átfogó 

foglalkozási tudást birtokol 

egy stratégia és újítás-

orientált foglalkozási 

tevékenységi területen. 

Birtokában van a megfelelő 

tudásnak a szomszédos 

területek érintésekor. 

 
Birtokában van az új 

problémák beazonosítására 

és megoldására átfogó módon 

kifejlesztett képességeknek a 

kutatás, fejlesztés vagy újítás 

területén egy specializált 

természettudományos 

tantárgyban vagy egy 

foglalkozási tevékenységi 

területen. Megtervez, 

megvalósít, irányít újító 

folyamatokat, illetve reagál 

rájuk és értékeli azokat, 

beleértve a tevékenységeken 

átívelő területeket. Értékel új 

ötleteket és eljárásokat. 

 
Csoportokat vagy 

szervezeteket vezet egy 

bizonyos felelős pozícióból, 

miközben aktiválja a potenciális 

területeket a csoportokon és 

szervezeteken belül. Elősegíti 

mások szakmai előmenetelét 

célzott és fenntartható módon. 

Szakemberek közötti vitákat 

vezet, és innovatív 

hozzájárulást nyújt  a szakértői 

szakmai megbeszélésekhez. 

 

 
 
 

Legfontosabb gondolatok 

 
A tanulási eredményeken alapuló 

képesítési szintek jelentik az egyik 

kulcsfontosságú elemét az Európában 

megjelenő nemzeti képesítési 

keretrendszereknek. A tanulási 

eredmények szintdeskriptorok alapján 

történő fejlesztése így a nemzeti 

képesítési keretrendszer fejlesztés 

folyamatának kulcsfontosságú lépése. 

 

A technikailag igényes deskriptorok 

meghatározását és fejlesztését 

körültekintően  
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hozzá kell kapcsolni a politikai 

jövőképhez és célokhoz, illetve egy  

párbeszédet és konzultációt magába 

foglaló folyamatra kell épülniük. 

Amennyiben az NKKR fő célja az egész 

életen át tartó tanulás támogatása, 

illetve a tanulás különböző típusainak 

bevonása, a nemzeti rendszer összes 

szintjén átívelő, átfogóan és tágan 

értelmezett szintdeskriptor csoportok 

kifejlesztése szükséges. Egy szűkített 

célok elérésére tervezett, például a 

nemzeti képesítési rendszer korlátozott 

részével (például a szakképzéssel vagy 

felsőoktatással) foglalkozó képesítési 

keretrendszer kevésbé általános és 

inkább konkrét deskriptorokkal fog 

működni. A deskriptoroknak tükrözniük 

kell azt is, hogy a keretrendszernek 

előíró vagy korlátozottabb, útmutató 

funkciója van-e. 

 
A tanulási eredmények 

használata a tanításon és 

az értékelésen kívüli 

egyéb célokra 

 
A korábbi alfejezetek a tanulási 

eredmények kézzelfoghatóbb, 

tanuláshoz és képesítésekhez kötődő 

használatait mutatják be. A tanulási 

eredmények valójában sok egyéb 

eszköz és okmány részét képezik. Ez a 

szélesebb körű használat nagy 

érdeklődést vált ki, és különösen fontos 

az oktatási és képzési rendszerek 

irányításának vonatkozásában a 

nagyobb mértékű,  jobb és 

méltányosabb egész életen át tartó 

tanulás lehetővé tétele érdekében. Az 

alábbiakban néhány, tanulási 

eredményeket használó 

kulcsfontosságú területet tárgyalunk. 

Európai kreditmegállapodások 

- ECVET és ECTS 

 
Az európai oktatási és képzési 

rendszerben meglévő 

kreditmegállapodások  (ECVET és 

ECTS - európai kredtátviteli és -gyűjtési 

rendszer) a képesítéseket és 

programokat alátámasztó tanulási 

eredményekre épülnek; ennek 

megfelelően kapcsolódnak  az EKKR-

hez és az Európai Felsőoktatási Terület 

képesítési keretrendszeréhez a tanulási 

eredményekkel kifejezett 

szintdeskriptorok használatán keresztül 

[19]. 

 
A tanulási eredmények ebben a 

kontextusban lehetővé teszik a külföldön 

megvalósított tanulás megértését a 

mobilitási tapasztalatok szerzése során, 

illetve bekapcsolódnak az elismerési és 

érvényesítési folyamatokba. A tanulási 

eredményeket tanulási eredmény 

egységekbe szervezik, ahogyan az az 

ECVET esetén történik, és/vagy  

munkaterheléshez kapcsolódnak, mint 

ahogyan az az ECTS esetén történik [20]. 

Ezek képezik a diákok/tanulók, 

tanítási/képzési intézmények, mint 

például a felsőoktatási intézmények vagy 

a szakképzési  szolgáltatók és az 

illetékes hatóságok közötti mobilitási 

megállapodások alapját. E 

megállapodásokat formálissá tették a 

különböző szinteken, és az Europass 

támogatást nyújt az ECVET-hez és 

ECTS-hez kapcsolódó tanulási 

eredmények dokumentálásában (például 

lásd az Europass bizonyítvány- 

kiegészítőt [21] és az Europass diploma-

kiegészítőt [22]). 

 
A tanulási eredmények 

kreditmegállapodásokban történő 

használata  magába foglalja a 

foglalkozási és képesítési szabványokra, 

a tantervekre és az értékelésre történő 

reflektálást, illetve azok  

összekapcsolását. Ezt jól illusztrálja a 

Cominter projekt példája. 
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http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5505_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5505_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/files/ECVET_QUESTION_ANSWERS_Feb_2011_en(download_ID_17648).pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/files/ECVET_QUESTION_ANSWERS_Feb_2011_en(download_ID_17648).pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/files/ECVET_QUESTION_ANSWERS_Feb_2011_en(download_ID_17648).pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/files/ECVET_QUESTION_ANSWERS_Feb_2011_en(download_ID_17648).pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/files/ECVET_QUESTION_ANSWERS_Feb_2011_en(download_ID_17648).pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/files/ECVET_QUESTION_ANSWERS_Feb_2011_en(download_ID_17648).pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/files/ECVET_QUESTION_ANSWERS_Feb_2011_en(download_ID_17648).pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp
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Szakmai 
tevékenység 

Tanulmányok és üzleti nyomon követés végzése

 
Feladatok 1. Állandó 

piacfigyelés 

 
2.Információgyűjtés 

külföldön 

 
3. Döntéshozás 

előkészítése 
 

Képesítési 
egységek 

 
K1. Piackutatás és piactervezés külföldi 

piacokon 

 

K2. Az üzleti információs rendszer 

 
Kiosztott 
kreditpontok 

 

10 % 10 % 

 
Az 1-es számú 
képesítéshez 
kapcsolódó 
tanulási 
eredmények 

 

Képességek 
Információgyűjtés állandó piacfigyelésen (íróasztali kutatáson), illetve külföldi 
terepkutatáson keresztül, valamint a megbízhatóság ellenőrzése. A vonatkozó 
kereskedelmi információ és a külföldi piacokat korlátozó szabályozás elemzése és 
kiválasztása. A külföldi tanulmányi alvállalkozói szerződések követelményeinek 
megfogalmazása, a tanulmányok külföldi piacokon történő nyomonkövetése. 
Javaslat egy konkrét akciótervhez szolgáló általános kivonatra a vállalat 
kereskedelmi politikája és a SWOT elemzése alapján. Összefoglalás készítése és 
ismertetése a felettesek felé  a döntéshozás előkészítése céljából. 
Kompetencia 
Munkatevékenységek szervezése és tervezése, önállóan. Éberség a 
lehetőségek és a fenyegetések felismerésére. 
A kereskedelmi rálátás alkalmazása. 
Tudás 
Nemzetközi marketing, számítástechnika, közgazdaságtan, geopolitika, 
törvények és szabályozások, irányítási eszközök, kommunikáció. 

 

Képzési egységek KE1. Nemzetközi marketing KE2. Információs rendszer irányítása 
 

Órák száma 
 

112 112 
 
 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6110_en.pdf 

 

 
 

A kreditmegállapodások végső 

fázisa a kreditképzésen keresztül 

elért tanulási eredmények 

elismerése és hitelesítése. Mivel 

a tanulási eredmények különböző 

tanulási útvonalakon, átadási 

módokon, és különböző tanulási 

kontextusokban érhetők el,  a 

kreditmegállapodásoknak 

kellőképpen rugalmasaknak kell 

lenniük ahhoz, hogy befogadják a 

különböző tanulási útvonalakat, 

és a végén elkerüljék a 

többszörös értékelő folyamatokat. 

Ez magába foglalja a meglévő, 

tanulási eredményeket leíró és 

értékelő megközelítések 

sokszínűségének kezelését, valamint 

az informális és a nem formális 

tanulási tapasztalatokból történő 

kreditképzés felé való nyitást. Ahogy 

az a M.O.T.O. ECVET kísérleti 

projektben szerepelt, ‘a legfontosabb 

szempontok az érvényesítés és 

elismerés biztosítása a célzott tudás, 

képességek és kompetencia átlátható 

leírása, illetve annak biztosítása, 

hogy ezeket ténylegesen külföldön 

sajátították el’ (M.O.T.O. végső 

jelentés, 2011 [23]). 

 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6110_en.pdf
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Önéletrajz 
 
Egyre gyakoribbá válik, hogy az 

önéletrajzban nem csupán a személy 

által birtokolt formális képesítésekről 

tüntetnek fel információkat, és nem 

csak a tanulási programok dátumait 

és helyeit jelölik meg, hanem 

megadják a fő kompetenciák 

összefoglalását is (tanulási 

eredményekben kifejezve) ami 

gyakran önértékelésre alapul. (pl. 

idegennyelv használati 

kompetenciák). Az önéletrajz egy 

személyes dokumentum, és arra 

szolgál, hogy kihangsúlyozza, fontos 

tisztában lenni azzal, amit az adott 

személy eddig elért, illetve amit a 

jövőben elérhet.  

 
Álláshirdetések 

 
Az álláshirdetések egyre növekvő 

mértékben tartalmaznak arra 

vonatkozó adatokat, hogy mit várnak 

el egy személytől, hogy tudjon és 

képes legyen megtenni. Az ilyen 

jellegű teljesítményspecifikációk 

fontos mutatók az oktatás és képzés 

munkaerőpiaccal történő 

összekapcsolásában. 

 
Programfüzetek 

 
A szolgáltatók figyelmének tanulási 

eredmények felé történő elfordulása 

azt jelenti, hogy egyre inkább össze 

tudják foglalni, hogy mit nyerhet a 

tanuló (tanulási 

eredményekben), ha csatlakozik a 

Információ, tanács és útmutatás 

 

A szolgáltató intézményekben és 
közfoglalkoztatási szolgálatoknál 
dolgozó, útmutatással foglalkozó 
szakemberek több támogatást 
tudnak nyújtani ügyfeleik számára, 
ha a tanulási intézmények és a 
képesítést nyújtók elvárásai 
világosak, és aszerint fejezik ki 
őket, hogy mit várnak el a tanulótól. 
A potenciális tanulók/dolgozók 
programokhoz/állásokhoz 
kapcsolása e nélkül az 
egyértelműség nélkül némileg 
szubjektív maradhat. Ez olyan 
eszközt ad a tanácsadók kezébe, 
amellyel jobban meg tudják ítélni, 
hogy egy konkrét program 
megfelelő-e az ügyfélnek a 
munkaerőpiacon  megnyíló állások, 
illetve az ügyfél korábbi 
tapasztalata és képesítései 
szempontjából. A pontos és 
támogató tanácsadás és 
iránymutatás fontosságát nem 
lehet kellőképpen hangsúlyozni a 
képesítési rendszerek megnyitása, 
az egész életen át tartó tanulás 
elősegítése, illetve az informális 
úton megszerzett tudás 
érvényesítése terén. 

 
Az oktatás irányítása 

 
A tanulási eredmények 

használatával kisebb hangsúly kerül 

a tanulás időtartamára és növekszik 

a formális program bizonyos 

részeitől való mentesség 

valószínűsége (ha a korábbi tanulás 

bizonyítható). Mit jelent ez az 

általános és középfokú oktatás 

megszervezése és a tanulók iskolai 

pályafutása alatti 

fejlődése szempontjából?    

programhoz. Ez az információ egyre 

fontosabb a tanulók számára. 

Az azonos életkorú diákok 

lassíthatják vagy gyorsíthatják az 

iskolai pályafutásukat? Hogyan 

lehet ezt kezelni az iskolákban? 

[23] 

http://ecvet-

moto.isfol.it/project/ 

prodotti/moto-model/MOTO_ 

model%20ultimissimo.pdf 

http://ecvet-moto.isfol.it/project/prodotti/moto-model/MOTO_model%20ultimissimo.pdf
http://ecvet-moto.isfol.it/project/prodotti/moto-model/MOTO_model%20ultimissimo.pdf
http://ecvet-moto.isfol.it/project/prodotti/moto-model/MOTO_model%20ultimissimo.pdf
http://ecvet-moto.isfol.it/project/prodotti/moto-model/MOTO_model%20ultimissimo.pdf
http://ecvet-moto.isfol.it/project/prodotti/moto-model/MOTO_model%20ultimissimo.pdf
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Mennyire reális ez a megközelítés? 

Nyilvánvalóan, a tanulási 

eredményeken alapuló tantervek és 

értékelés felé történő váltásnak 

lehetnek mélyreható szervezeti 

következményei. 

 
Emellett, egy kimenet-alapú oktatási 

megközelítésben a tanári szerepet 

érintő következmények is vannak. Az 

explicit tanulási eredmények és a 

gyakran velejáró kritériumhoz 

viszonyított értékelés jelezheti az 

elmozdulást a dominánsan szakértő 

oktatói tanári szereptől a szakértő 

tanácsadói szerep felé, amelyben a 

tanuló egyre nagyobb felelősséget 

vállal a saját tanulásáért. 

 
Minőségbiztosítás 

 
A minőségbiztosítás módja az oktatási 

rendszereken belül nagyon különböző 

lehet és gyakran különböző szinteken 

és különböző rendszerekkel működik.  

Úgy tűnhet, hogy töredezett, nem 

összefüggő. A tanulási eredmények 

használata erős figyelmet irányíthat a 

tanítás, értékelés, érvényesítés és 

tanúsítás céljaira. A tanulási 

eredmények biztosítják azt a nyelvet, 

amely lehetővé teszi a különböző 

(minőségbiztosítási) érdekelt felek 

számára a kapcsolattartást és a 

tevékenységek koordinálását. A 

tanulási eredmények használata 

megkérdőjelezheti a jelenlegi 

minőségbiztosítási módszereket, 

amelyek inkább az oktatási folyamat 

értékelésére  alapulnak, nem pedig a 

ténylegesen megvalósult tanulásra. 

 
A formális oktatáson és képzésen kívül 

 
A tanulási eredmények használata az 

oktatáson kívül is fontos. 

Például: a vállalati ösztönző tervekben 

és munkaerőfejlesztésben, a korábbi 

tanulás elismerésében, a külföldi 

tanulók és dolgozók képesítéseinek és 

tanulási eredményeinek 

elismerésében, illetve olyan pályázatok 

és szerződések specifikációiban, ahol 

a biztonság és a minőség a legfőbb 

feltétel. 

 
Néhány lezáró gondolat 

 
A foglalkozási szabványok és tantervek 

specifikációjától az EKKR deskriptorok 

felé történő elmozdulás során a 

tanulási eredmények általánosabb 

formái felé történő átmenet 

érzékelhető. Mindazonáltal, konkrét 

kontextusban, például a szemészeti 

területen dolgozó szakképzett 

munkások fejlesztése esetén, a 

tanulási eredmények e különböző 

formái összekapcsolódnak, és 

lehetségesnek kell lennie annak, hogy 

a képzési tantervek egy konkrét  

aspektusából kiindulva követjük az 

útvonalat (foglalkozási szabvány, 

értékelési kritérium, képesítési 

deskriptor, NKKR deskriptor) az EKKR 

megfelelő szintű deskriptora felé. Ezek 

a tanulási eredmények specifikációinak 

‘rétegei’ között fennálló kapcsolatok 

fontosak az átláthatóság, koherencia, 

átjárhatóság és előrehaladási 

útvonalak javításában. 

 
A tanulási eredmények 

deskriptorainak annyira kell 

részletesnek kell lenniük, amennyire 

erre szükség van, és nem jobban: az 

EKKR mint metakeretrendszernek a 

deskriptorai nagyon rövidek és 

általánosak, az NKKR-nek  

részletesebb deskriptorokkal kell 

rendelkeznie, amelyek hatókört 

biztosítanak a képesítést tervezőknek 

új képesítéstípusok ‘elhelyezésére’, 
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lehetővé teszik a képesítési 

hatóságoknak a már meglévők 

elhelyezését; szokványos esetben 

az NKKR deskriptorokat  

részletesebben kell kifejteni és 

megfogalmazni egy konkrét 

tanulási terület vagy tárgy 

vonatkozásában a kibocsátó 

rendszer alapját képező  

deskriptorok biztosítása érdekében 

(pl. egy bizonyos kibocsátó 

szervezet kibocsátott képesítései); 

végül, a szolgáltató vagy a 

kibocsátó szervezetnek (a nemzeti 

rendszerben a felelősségi körtől 

függően) ki kell fejlesztenie a 

nagyon részletes deskriptort 

minden egyes konkrét, 

kibocsátásra ajánlott  képesítéshez. 

 
Ha a képesítési deskriptorok túl 

konkrétak, (különösen akkor, ha 

kötelező  aspektussal rendelkeznek) 

akadályozhatják a fejlődést és az 

újítást, mivel túl gyakran kellene 

aktualizálni őket. Másrészről, ha túl 

általánosak és átfogóak, ki kell őket 

egészíteni egyéb adatokkal, például 

részletesebb iskolai tantervekkel 

vagy értékelési szabványokkal. 

Továbbá, ha a 

meghatározások/leírások 

túlzottan specifikusak, túl nehéz lehet a  

formális oktatási és képzési 
rendszeren kívülről jövő személyek 
számára teljes mértékben 
megérteni őket. A kiterjedésükben 
változó tanulási eredmény 
meghatározások/ leírások 
különböző értékelési megközelítést 
követelnek meg. 

 
Tehát a tanulási eredmények 

használatának el kell érnie egyfajta, 

szilárdság és rugalmasság közötti 

egyensúlyt. Létezik egy olyan 

érvelés, mely szerint a tanulási 

eredményeket úgy kell 

megfogalmazni, hogy támogassák, 

illetve lehetővé tegyék a tanulási és 

képzési megközelítések 

rugalmasságát, ha ösztönözni 

szeretnénk az egész életen át tartó 

tanulást. Ha a tanulási eredményeket 

oly módon alkalmazzuk és 

értelmezzük, hogy azok korlátozzák 

a tanárok által alkalmazott tanítási 

módokat vagy az egyének tanulási 

módjait, akkor azok nem hatnak 

ösztönzően a tanulás kívánatossá és 

hozzáférhetővé tételére. 

Ugyanakkor, világos szabványokra 

van szükség azt illetően, hogy a 

tanulóknak mit kell elérniük, és ezért 

bizonyos fokú szilárdság 

elengedhetetlen. 
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4 A tanulási eredmények és az 
információforrások használatának 
irányába történő elmozdulás 
 

 
 

Az előző fejezet bemutatta a tanulási 

eredmények alkalmazásainak 

spektrumát a konkrét 

munkagyakorlatok meghatározásától 

az átfogó képesítési szintek 

leírásáig. Valószínű, hogy az 

oktatási, képzési és képesítési 

rendszerek átláthatósága, 

koherenciája és átjárhatósága 

érdekében minden ország fejleszti a 

tanulási eredmények használatát. 

Ebben a fejezetben a tanulási 

eredmények intenzívebb használata 

felé történő elmozdulás néhány 

gyakorlatiasabb aspektusát vitatjuk 

meg.  

 

A tanulási eredmények bevezetése 

hosszú folyamatot alkothat, amely a 

hozzáadott értéket előállítani képes 

érdekelt felek egyeztetéseivel 

kezdődik, majd különböző 

környezetekben végrehajtott 

kipróbálással és tesztekkel 

folytatódik mielőtt programokat és 

képesítéseket leíró nemzeti 

szabályozássá fejlődne ki.  

 
A tanulási eredményeket olyan 
kontextusokban fejlesztik, ahol sok 
tényezőt kell figyelembe venni, 
beleértve az alábbiakat: képesítési 
keretrendszerek, külső viszonyítási 
pontok, implicit szabványok, 
foglalkoztatási követelmények és 
képesítési deskriptorok. E tényezők 
és használati módjuk az érdekelt 
csoportok birtokában van, így 
egyeztetni kell velük tanulási 
eredmények növekvő használatáról. 

 

 

 

 

A tanulási eredményekre ezért az 

eszköztár olyan eszközeiként kell 

tekinteni, amelyek az oktatási és 

képességi szintek átfogó céljának 

megvalósítására szolgálnak az egész 

életen át tartó tanulás, a társadalmi 

felzárkóztatás, illetve az egyenlő 

esélyeket nyújtó  oktatás valószínű 

változása közben. A tanulási 

eredmények ezért nem csak 

kizárólagosan az oktatás- és képzés 

politikai célokhoz kapcsolódnak, 

hanem ebben az átfogóbb 

kontextusban eszközökként kell 

tekintenünk őket. 

 
Ennek ismeretében, a tanulási 

eredmények sikeres használata 

érdekében figyelembe kell vennünk a 

használatuk előfeltételeit, valamint 

erősségeiket és gyengeségeiket. 

 
Előfeltételek 

 
A tanulási eredmények növekvő 

használatát korlátozza, ha a 

környezet, amelyben használják őket 

nem megfelelő. Sok tényezőt 

figyelembe kell venni: 

 
 

• Van-e egy olyan politikai vezetés, 

amely kijelöli, miért jó eszközök a 

tanulási eredmények az oktatási és 

képzési szakpolitikák elősegítésére? 
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• Ösztönözték-e az egyeztetéseket a 

különböző érdekelt ágazatokban, 

például: az oktatási ágazatok 

(konkrétan a tanárok) és a 

társadalmi partnerek között? 

• Van-e olyan eszköze a 

párbeszédnek a különböző 

ágazatok vezetői között, amely 

kölcsönös támogatást tesz lehetővé 

a tervezett megvalósítással 

kapcsolatos összefüggőbb 

megközelítések kialakítása 

érdekében? 

• Végeztek-e a tanulási eredmények 

megvalósítására vonatkozó 

kutatást? 

 
Ezek és más tényezők vezetnek 

ahhoz a döntő előfeltételhez, hogy a 

tantervek, szabványok és képesítések 

meglévő leírásai felől a nagyobb 

mértékben tanulási eredményekre 

épülő leírások felé történő 

elmozduláshoz általános 

elkötelezettség szükséges. 

 
Megvalósítás 

 
A tanulási eredmények  használatának 

növelésére vonatkozó két gyakori 

megközelítés (a felülről lefelé és a 

lentről felfelé mutató irány) 

átgondolása stratégiai lehetőségeket 

hordoz magában. 

 
Az oktatási és képzési politikában 

Európában együttműködő összes 

ország az EKKR-t használja a 

határokon átívelő képesítési szintek 

összehasonlítási alapjaként, és az 

EKKR deskriptorokat tanulási 

eredményekként írják le. 

Ugyanezek az országok fejlesztik 

(vagy már kifejlesztették) a nemzeti 

képesítési keretrendszereket. Ezek 

a keretrendszerek szintén tanulási 

eredményekként leírt 

szintdeskriptorokra épülnek. Az EKKR  

és az NKKR-ek ’fentről lefelé’ irányuló 

nyomást gyakorolnak a képesítési 

rendszerekre, hogy azok a tanulási 

eredményekkel dolgozzanak. A változás 

eszközeként szolgáló NKKR-ek 

kulcsfontosságú tulajdonsága az a 

képesség, hogy az NKKR-ek ‘egy 

asztalhoz ültetik’ az összes érdekelt felet a 

tanulásról, értékelésről és képesítésekről 

szóló eszmecserére. Amikor az érdekelt 

felek megpróbálnak elképzeléseket 

kidolgozni a különböző képesítések 

összehangolására, elkerülhetetlenül a 

tanulási eredményeket fogják használni, 

mert nincs más megbízható, objektív és 

elfogadott módszere az 

összehasonlításnak. 

 
Mindazonáltal, ez a ‘fentről lefelé’ történő 
megközelítés erősíthető új 
megközelítések konkrét tesztelésével, 
illetve az eredmények megfelelő 
terjesztésével. Sok országban már van 
példa a tanulási eredmények 
megközelítésre, amelyet azért 
fejlesztettek ki, mert alkalmasabb a 
szükségletek kielégítésére a többi 
megközelítéssel összehasonlítva (lentről 
felfelé építkezés). A tanulási eredmények 
szakképzési környezetben történő 
használata gyakran előrehaladott, mivel 
a kompetencia a képzési programok fő 
célja. A jó gyakorlat egy adott ágazaton 
belüli, illetve ágazatok közötti átadása a 
legfőbb kihívás, azonban mindenképpen 
előmozdítja azt a gyakorlat és az előnyök 
konkrét leírásának a világossá tétele. 

 
A fentről lefelé és lentről felfelé irányuló 

megközelítések nem jelentik a 

kizárólagos fő stratégiai 

megközelítéseket. Egy másik 

megközelítés a tanárokat és 

intézményeiket jelentő fő érdekeltségi 

csoport kialakítása. A tanárképzésnek 

megvannak az abból származó előnyei 

(és korlátai), hogy 
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a tanulási eredmények a 

pedagógiában és az értékelésben 

olyan hosszú távú stratégiát 

jelentenek, amelynek formáló 

hatása lehet a tantervekre és  

képesítésekre. 

 
Néhány gyakorlati információ 

 
A tanítási eredményekre 

vonatkozó, az európai 

szintpolitikát útmutatásként 

használó szakpolitika hajtóereje 

az a cél, hogy az oktatási, képzési 

és képesítési rendszerek 

átláthatóvá és koherenssé 

váljanak. Ezek az elsődleges 

célok tájékoztatni tudják a 

fejlesztés a fenti 3. fejezetben leírt 

mindhárom típusát, beleértve a 

szélesebb, ‘nem oktatási’ 

kontextusokat is, ahol a tanulási 

eredmények elősegíthetik az 

ellátást.  

Az oktatás és a képesítések 

biztosítása terén az átláthatóság és 

koherencia érdekében kifejtett 

nyomás fent fog tartani egy átfogó 

stratégiai megközelítést még ott is, 

ahol a konkrét fejlődés csak 

bizonyos ágazatokban lehetséges 

rövidtávon. 

 
Információforrások 

Az implicit jelenségeket explicitté 

tevő, és ebből fakadóan például a 

tanterveket és képesítéseket az 

egyének és egyéb felhasználók felé 

megnyitó folyamatnak van egy olyan 

alapvető jellege,  hogy az érinti az 

oktatás és a képesítések számos 

aspektusát, valamint lehetővé teszi 

az érdekelt felek intenzív 

kommunikációját. 

 
A leghasznosabb és leggyakrabban 

alkalmazott tanulási eredmények az 

alábbiak valamelyikének valóságos 

és elérhető leírásai: tudás, gyakorlati 

képességek, kognitív képességek, 

az autonómia mértéke és tanulási 

képességek. A tanulási szintek 

különböző taxonómiái hasznosak a 

tanulási célok meghatározásában.  

 
Végezetül, minden tanulási 
eredménynek értékelhetőnek kell 
lennie és meg kell felelnie a céljának 
akár az önálló modulok, akár a 
képesítés szintjén használatosak szint 
vagy képesítés deskriptorként.  

 
Egyre növekvő mennyiségű szakirodalom lelhető fel a tanulási eredmények 

témakörében és az alábbi források támogathatják a megvalósítási 

stratégiákat. 

 
EKKR projektek 

 
Az EKKR projektek elemzése regisztráció után az alábbi címen található: 

http://europa.eu/sinapse/directaccess/qualification_framework 

 
ECVET projektek 

 
Elérhetőek az alábbi címen: 

http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ 

http://europa.eu/sinapse/directaccess/qualification_framework
http://www.ecvet-projects.eu/Projects/
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Az összes felsorolt projekt a tanulási eredmények megközelítés fejlesztésére 

és megvalósítására összpontosít. Bizonyos projektek a tanulási eredmények 

megközelítés felé történő elmozdulásra összpontosítanak, például: 

 
• OPIR: összehasonlítja a képesítések alapját jelentő munkaköri leírásokat, 

illetve rögzíti a munkaköri leírások kulcsfontosságú tevékenységeinek 
tanulási eredménnyé alakítására szolgáló módszertant. 

• Aerovet: a tanulási eredmények használatának gyakorlati következményeit 

veszi sorra. 

• SME-Master Plus: kompetenciamátrix a pék, virágkertészet, fodrászat és 

famegmunkálás szakterületek szakmunkás képesítéseinek a 

megszerzéséhez. 

 
Leonard da Vinci projektek 

 
Vocationalqualification.net VQTS projektek: 

(megtalálható: www.vocationalqualification.net)  mechanikai, elektronikai és 
elektronikai/villamosmérnöki szakterületekre vonatkozó foglalkozási 
profilokban szereplő tanulási eredmények meghatározását tárgyalják: 

 
• AMOR: (megtalálható: http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Informa- 

tion_resources/Bookshop/489/C18D1EN.html) a tanulási eredményeket a 

tantervek összehasonlítására alkalmazza a villamosmérnöki iparágban. 

• A Cedefop 2010 NKKR felmérés a tanulási eredmény deskriptorokra hoz 

példákat a képesítési keretrendszerek számára. [24]. 

 
‘Hogyan írjuk meg a tanulási eredményeket’ útmutatók 

 
 Sok intézmény írt iránymutatást arról, hogy hogyan kell megírni a tanulási 

eredményeket. Egy példa: 

 
• Brian Bowe and Marian Fitzmaurice Guide to Writing Learning Outcomes, 

Learning and Teaching Centre, Lifelong Learning Dublin Institute of 

Technology. 

modularisation.dit.ie/docs/Learning%20Outcomes%20Guide.doc 
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HOGYAN SZEREZHETŐK BE AZ EU KIADVÁNYOK 
 

Ingyenes kiadványok: 
• az EU Bookshop – on keresztül (http://bookshop.europa.eu); 

• az Európai Bizottság képviseletein vagy kirendeltségein. 

Részletes elérhetőségeik megtalálhatók az interneten (http://ec.europa.eu) 

vagy hozzájuthat fax küldésével a +352 2929-42758 –as számra. 
 
Fizetős kiadványok: 

• az EU Bookshop - on keresztül (http://bookshop.europa.eu); 
 
Díjas előfizetések (pl. az Európai Unió Hivatalos Lapjának vagy az Európai 

Unió Bírósági ügyei és jelentései című folyóiratnak az eves előfizetése): 

• az Európai Unió Kiadóhivatalának értékesítési munkatársain keresztül 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 

http://ec.europa.eu/
http://bookshop.europa.eu/
http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm
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Az Európai Bizottság, szoros együttműködésben a Szakképzést Fejlesztő Európai 

Központtal és az Európai Képzési Alapítvánnyal, kiad egy EKKR jegyzetsorozatot az Európai 

Képesítési Keretrendszer (EKKR) megvalósításával kapcsolatos egyeztetések és 

tevékenységek támogatása céljából az egész életen át tartó tanulás területén nemzeti és 

európai szinten.   

 
Az EKKR a tanulási eredményekre épül. Arra ösztönzi a tagállamokat, hogy nemzeti 

képesítési szintjeiket feleltessék meg az EKKR közös viszonyítási szintjeinek a tanulási 

eredmények alapján, illetve határozzák meg az összes egyedi képesítésüket tanulási 

eredményekben. 

 
EKKR 4. jegyzet: A tanulási eredmények használata az EKKR tanácsadói csoportja és annak 

alcsoportja, a Tanulási Eredmények Csoportjának megbeszéléseire épül. Szisztematikusan 

tárgyalja, hogyan használható a tanulási eredmények megközelítés különböző célokra: a 

foglalkozási és oktatási szabványok, az egyedi képesítések, a tantervek és programok, az 

értékelési specifikációk és képesítési szintek meghatározására. A jegyzet nem kísérel meg 

egyetlen megközelítést meghatározni a tanulási eredményekhez. Azonban ötleteket és 

tanácsokat ad azoknak a döntéshozóknak és gyakorlati alkalmazóknak, akik fejlesztik és 

használják a tanulási eredményeket különböző célokra. Az egyeztetések európai szintű 

kibontakozásával a tanulási eredmények bizonyos aspektusairól szóló további jegyzetek 

kiadása válik lehetővé. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


