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TANULÁSI EREDMÉNYEK

Tanulási eredmények – alkalmazási területek
képesítési
keretrendszer

képesítési
sztenderdek

tanterv, tanmenet

minőségbiztosítás/
akkreditáció

Tanulási
eredmények

szakmai gyakorlat,
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kutatás + fejlesztés

értékelési
sztenderdek

foglalkoztatás
támogatása

Tanulási eredmények fogalma
Pedagógiai háttér:
• a tanítás pontos és megfigyelhető eredményei
• „kimenet orientált oktatás” mozgalma - „tanuló
központú oktatás”
Formailag:
• állítások arra vonatkozóan, hogy a tanuló egy
tanulási folyamat befejezésekor mit tud, mit ért és
képes elvégezni
-> tervezett tanulási eredmények
-> mért tanulási eredmények

Tanulási eredmények írásának alapelvei
A tanulási eredmény állítások alapvető struktúrája
A tanulóról kell
szólnia

Cselekvő igét kell
tartalmaznia, amely
kifejezi a várt
tanulás szintjét

Jelölni kell a várt
tanulás tárgyát és
kiterjedését
(mélységét és
kiterjedtségét)

Meg kell határozni a
foglalkozási,
tanulási és/vagy
társadalmi
kontextust

PÉLDÁK
A tanuló…

ismeri

az összefüggést

múlt értelmezései,
a jelen megértése
és a jövővel
kapcsolatos
elvárások között

A tanuló…

képes különbséget
tenni

a hűtési
rendszerekben
alkalmazott egyes
hűtőgázok között

a környezetre
gyakorolt hatásuk
vonatkozásában

A tanulási eredmény állítások vertikális dimenziója azt jelenti,
hogy az állítás kifejezi a tanulás szintjét és komplexitását.
A tanuló

A cselekvés

A tárgy

A kontextus

EKKR 5. szint

A tanuló

vezetni és
felügyeletet
gyakorolni és
fejleszteni

saját maga és
mások
teljesítménye
felett

munka- vagy
tanulmányi
tevékenységek
kontextusában, ahol
előre nem látható
változások lépnek fel

EKKR 4. szint

A tanuló

képes
felügyelni,
korlátozottan
felelősséget
vállalni,
értékelni és
fejleszteni

mások
rutinmunkáját,
vagy tanulási
tevekénységét

az általában előre
látható, ám adott
esetben változó munkavagy tanulmányi
környezet
iránymutatása szerint

EKKR 3. szint

A tanuló

felelősséget
vállal

feladatok
elvégzéséért

a munka vagy tanulás
során

A tanulási eredmények vertikális dimenziója
Kognitív
dimenzió

Pszichomotoros
dimenzió

alkotás

Érzelmi-akarati
(affektív) dimenzió

naturalizáció

értékrendet
tükröző viselkedés

automatizáció

organizáció

artikuláció

értékelés

megértés

manipulálás

reagálás

felidézés

utánzás

odafigyelés

értékelés
elemzés
alkalmazás
alkotás

Bloom et al. (1956); Dave (1970);
Anderson and Krathwohl (2001).

A tanulási eredmények horizontális dimenziója megnevezi és
azonosítja a tanulás tartományait, a tanulás által célzott területeket.
Európai Képesítési
Keretrendszer

Német
Képesítési
Keretrendszer

Magyar
Képesítési
Keretrendszer

TUDÁS

KÉSZSÉGEK

Szakmai kompetencia
Tudás

Képességek

AUTONOMIA ÉS
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Személyes kompetencia
Szociális
kompetencia

Autonómia

AUTONOMIA

TUDÁS

KÉPESSÉGEK

ATTITŰD

ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Képesítési keretrendszerek
• Céljuk, hogy összevetési pontként szolgáljanak a különböző
képesítések számára (átláthatóság, átjárhatóság)

• Politikai víziót és célokat tartalmazhatnak (pl. LLL támogatása)
• Támogathatják a képesítés- vagy tantervfejlesztést használhatók a tantervi tanulási eredmények következetes
értelmezését és alkalmazását elősegítő hivatkozási pontokként
(„kalibrálás”).
• A képesítési keretrendszerben a tanulási eredmények
általánosan vannak megfogalmazva -> deszkriptorok
• Lehet szűkebb is, pl. ágazati keretrendszer

Magyar Képesítési Keretrendszer
Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és
felelősség

8

tanulási eredmények - szintleíró jellemzők - deszkriptorok

7

tanulási eredmények – szintleíró jellemzők - deszkriptorok

6

tanulási eredmények - szintleíró jellemzők - deszkriptorok

5

tanulási eredmények - szintleíró jellemzők - deszkriptorok

4

tanulási eredmények - szintleíró jellemzők - deszkriptorok

3

tanulási eredmények - szintleíró jellemzők - deszrkiptorok

2

tanulási eredmények - szintleíró jellemzők - deszkriptorok

1

tanulási eredmények - szintleíró jellemzők - deszkriptorok

„Képes ismeretek, tudássémák összekapcsolására, új sémák kialakítására ismert
kontextusban”
„Ismeri a tényeket, elveket, folyamatokat és általános fogalmakat valamely munkavagy tanulmányi területen”

Európai Képesítési Keretrendszer
Az EKKR és egyes tagállami képesítési keretrendszerek szintjeinek összevetése
Az Európai
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szintjei
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Képesítési sztenderdek
• Részletesebb és specifikusabb tanulási eredmények de teret kell hagyni a helyi értelmezésnek
• Egyensúlyt kell teremteniük a különböző
követelmények és prioritások között (elméleti tudás, a
szakmai készségek, transzverzális kompetenciák)
• A tanulási eredmények leíró kategóriái elméleti
kategóriák, a gyakorlatban nehezen szétválaszthatók
• Teljes képesítés vagy modul

Tanulási eredmények alapú tantervek
Sztenderdként szolgálva az alábbi funkciókkal bírhatnak:
• Orientáló funkció:
• tájékoztatják a tanulókat, hogy egy adott tanulási tevékenység
után mit várnak el tőlük: mit kell tudniuk, minek a megtételére
kell képesnek lenniük
• útmutatót nyújtanak a tanárok számára (módszerválasztás, célok)

• Fejlesztési funkció: támogatni tudják a tanulók fejlesztését,
pontosabb diagnosztika és tervezés
• Értékelési funkció: segítik az objektív értékelést, a
visszacsatolást
• tanulói szint
• intézményi szint

Tanulási eredmények alapú tanterv (DK)
Biológia – 9. osztály

A tanuló képes a biológiát a külvilággal összefüggésben
elhelyezni és a biológiai ismereteit alkalmazni a
természettudományos megismerés során
7-9. osztály 1. szint

A tanuló képes megmagyarázni a helyi és globális környezeti és
egészségügyi problémákat
A tanuló rendelkezik az egészségügyi problémák biológiai
háttérismereteivel

Értékelési sztenderdek
• a tanulókhoz szóljanak
• meghatározzák a módszereket és – különösen – az
értékelést alátámasztó kritériumokat
• gyakran küszöbszintként fogalmazzák meg, de egy tanulási
eredményhez több szintű értékelési sztenderd társulhat
• részletesebbek a képesítési sztenderdeknél és
tanterveknél, mivel pontosan le kell írniuk a
követelményeket a tanuló számára
• támogatják a validációt

Értékelési sztenderdek
TANULÁSI EREDMÉNY
ÉRTÉKELÉSI SZTENDEREK
A tanuló
A tanuló
megérti a kommunikációs
1.1 Elmagyarázza, milyen előnyökkel jár a
kommunikáció céljának ismerete
tervezés célját
(…..)
1.4 meghatározza a különböző
kommunikációs eszközöket és hogy
mikor kell azokat használni

érti, hogyan kell írásban
kommunikálni

képes kommunikálni szóban

2.1 Azonosítja a releváns információs
forrásokat, amelyek az írásbeli
kommunikációban felhasználhatóak
lehetnek
(…….)
2.11 Körülírja az eljárásokat az írásbeli
kommunikáció elmentésére és
archiválására
7.1 Világosan és pontosan tálalja mások
számára az információkat
(……)
7.6 összefoglalja a szóbeli
kommunikációkat és meggyőződik róla,
hogy a helyes tartalom szerepel benne

Forrás: Communicate in a business
environment’, UK-England

Tanulási eredmények egy tanulási szakaszra
A tanulási eredmények megfogalmazását azok
megvalósításának kell követnie – a tanításon, tanuláson
és értékelésen keresztül -> hozzáadott érték
tanulási eredmények

Oktatási-nevelési
tevékenységek:
-tantárgyi oktatás
-korrepetálás
-napközi
-szakkör

értékelés

tanulás indikátorai

A tanulás indikátorai
A tanuló képes elmagyarázni, hogyan alakul ki a 2. típusú cukorbetegség

1. szint
A tanuló elmagyarázza, hogy a túlsúly miért növeli a 2. típusú
cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
2. szint
A tanuló a magyarázatában használja a vércukor, az inzulin és a
hasnyálmirigy szakszavakat
3. szint
A tanuló elmagyarázza az 1. és a 2. típusú cukorbetegség közötti
különbséget
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Tanulási eredmények egy tanulási szakaszhoz
Biológia 7-9 osztály 1. szint
A tanuló képes megmagyarázni a helyi és globális környezeti és
egészségügyi problémákat.
A tanuló rendelkezik az egészségügyi problémák biológiai
háttérismereteivel.
.
A•tanuló
képes megkülönböztetni az alacsony, a normális testsúly
és a túlsúly fogalmát.

A tanuló képes azonosítani azokat az emberi életkörülményeket,
amelyek befolyással vannak az életmóddal összefüggő
betegségek kialakulására.
A tanuló képes elmagyarázni, hogyan alakul ki a 2. típusú
cukorbetegség
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Foglalkoztatás támogatása
ESCO: készségek/kompetenciák, képesítések
és foglalkozások európai osztályozása
- közös nyelv az országok és szektorok között, átláthatóság
növelése

képesítések
foglalkozások
2942 db

készségek
13készségek
485 db

https://ec.europa.eu/esco/p
ortal/home

Foglalkoztatás támogatása
ESCO és a tanulási eredmények

Foglalkozások

Készségek

Képesítések

1. készség

1. képesítés

1. foglalkozás

2. készség

2. képesítés

2. foglalkozás

3. készség

3. foglalkozás

4. készség
5. készség
6. készség
7. készség

Név
Szakterület (ISCED-F 2013)
Ország
EKKR-NKKR szintek
Képesítést kibocsátó intézmény

Tanulási eredmények

Kutatás & fejlesztés
TALQ - Transparency in Arts Levels and Qualifications

Jelenleg: 756 összevetés
1 foglalkozásra

ESCO: 28 összevetés
1 foglalkozásra

Kutatás & fejlesztés
CEDEFOP

https://www.youtube.com/watch?v=clTl6rYtD2g

Még több tanulási eredmények szemlélet:
Az Oktatási Hivatal tréningjei:
2017. november 24‒25.
2017. november 30 ‒ december 1.
Köszönöm a figyelmet!

