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MKKR?

• Újabb dokumentum?

• Egy pecsét a bizonyítványban?

• Mire lehet ezt használni?

• Mit csináljon ezzel a köznevelés?



Eszköz? Modell? 

„Azt a kérdést kell feltenni, 
hogy egy modell ad-e 
valami pluszt ahhoz képest, 
amit egyébként is tudunk. 
Ha igen, akkor a modellben 
van potenciál.” 

Gavin Schmidt

„A modell olyan hazugság, 
amely segít meglátni az 
igazságot.” 

Howard E. Skipper





https://www.oktatas.hu/kepesiteseknyito/kepesitesek/europai_kepesi
tesi_keretrendszer



A rendszer

MKKR – 8 kimeneti szint tanulási eredmény alapú 
leírása négy jellemző (deszkriptor) alapján 

• Köznevelés 1–4. szint

• Felsőoktatás 6–8. szint

• 5. szint – átmenet a szakképzés és a felsőoktatás között

• Szakképzés 1–6. szint



Cél

A Magyar Képesítési Keretrendszer értelmezése a 
köznevelés szempontjából, tanulási eredménnyel 
leírható kimenetek meghatározása 

1. Az MKKR 1–4. szintjeinek köznevelési                  
szempontú értelmezése

2. A támogató környezet kialakítása



Mit végeztünk el?

• A köznevelés szempontjából releváns 1–4. kimeneti 
szint deszkriptorainak kibontása, értelmezése az 
elemzett dokumentumok alapján.

Köznevelési törvény, Nat, kerettantervek, érettségi 
vizsgakövetelmények, 6 és 4 évfolyamos gimnáziumi 
felvételi feladatlapok, OKM, Idegen nyelvi keretrendszer, 
Európai Nyelvtanulási Napló, SZVK-k (vendéglátás-
idegenforgalom, mezőgazdasági), szakmai versenyek 
feladatai 



Leíró jellemzők – deszkriptorok

Tudás: a tudatosan hozzáférhető, egyértelműen felidézhető, a 
„világ dolgaival” kapcsolatos tények tudása (ún. szemantikus 
tudás). Tudni: mit?

Képesség: a tényleges cselekvésekben megnyilvánuló 
motoros készségek + specifikus kognitív készségek + a 
gondolkodásunkra általában jellemző kognitív képességek. 
Tudni: hogyan?

Autonómia és felelősség: a tevékenység jellemzése annak 
alapján, hogy egy adott személy milyen önállósággal, milyen 
mértékű felelősségvállalással tudja azt végrehajtani.

Attitűd: értékelő viszonyulás valamilyen konkrét vagy elvont 
dologhoz. Érzelmi, gondolati és viselkedésbeli összetevőkből 
áll, amelyek egymással is összefüggő elemek.



Kimeneti pontok – miért ezek? 

Országos 

kompetencia-

mérés 2006-tól

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kétszintű 

érettségi 

2005-től

1. 2. 3. 4.



Kimeneti szintek a köznevelésben

Alapozó szakasz: 
MKKR 1.

Általános műveltséget 
megszilárdító szakasz:
MKKR 3.

Alapfokú végzettség:  
MKKR 2.

Középfokú végzettség, érettségi 
bizonyítvány:
MKKR 4.



Az MKKR hatása – szemléletváltás 

Az MKKR lényege a tanulási eredményen alapuló 
gondolkodás.

 Pedagógiai kultúraváltás

 Az oktatási rendszer átjárhatósága, a képzések 
összevethetősége



Szemléletváltás, kultúraváltás

• A kultúraváltás lényege, hogy másképpen 
gondolkodunk a tanulás céljáról.

• A cél a tanulási eredmény: fejlődés, változás.

• Tanítási cél helyett tanulási cél vagy eredmény.

• Az adott csoportnak/tanulónak megfelelő célok, 
azokhoz illeszkedő módszerek.

• Az eredmény gazdagabb értelmezése: 
ismeret/tudás  képesség, attitűd, autonómia, 
felelősségvállalás.



Pedagógiai kultúraváltás

Tanárközpontú, ismeretalapú, tartalomközpontú 
megközelítés

Tanulóközpontú, kompetenciaalapú, 
tevékenységalapú megközelítés

Tantervfejlesztés



A középpontban a tanuló fejlesztése

Mi a fejlesztési cél?

Tanulási cél / Tanulási eredmény (learning
outcomes)

Mi alapján határozzák meg az elvárt 
tanulási eredményt?

• Szakmai konszenzus

• Munkaerőpiaci elvárás

• Társadalmi elvárás



Tanulóközpontú megközelítés

• A tanulás aktív, konstruktív folyamat 
 problémamegoldás, rutin, rutinelhagyás.

• A tanulás a tanulóban létrejövő folyamat 
 autonómia, reflektivitás, felelősségvállalás.

• A tanulás szociális folyamat
 kommunikáció, együttműködés, empátia, 
szerepváltás.

• A tanulás a valósághoz kapcsolódó folyamat 
motiváció, problémamegoldás.



A pedagógiai kultúraváltás 
előfeltételei

A pedagógus (pedagógusképzés)

• kész a saját berögződéseinek felülírására 
(rutinelhagyás),

• tud és akar kísérletezni (reverzibilitás),

• a tanuló fejlesztését helyezi középpontba 
(szerepváltás), 

• önálló, magabiztos, autonóm,

• hajlandó az önreflexióra, felelősségvállalásra,

• együttműködő.



Összegzés

Az MKKR pedagógiai jelentősége!

• A tanulási eredmény mint a tanuló fejlesztésének 
alapja/célja

• A pedagógiai kultúraváltás szemléleti támogatása

• A nem formális vagy informális úton szerzett 
tudás felértékelése

• A tudás mellé más területek beemelése: 
képesség, attitűd, autonómia és 
felelősségvállalás



Köszönöm a figyelmet!


