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Derényi András 

 

Tanulási eredmények, képesítések, elismerések1 
Egy fejlesztő műhelymunka háttere, fő témái2 

 

 

Az elmúlt időszakban egyre növekszik a figyelem a felsőoktatás képzési, oktatási 

tevékenységének természete és minősége iránt, nemcsak a hallgatók, leendő hallgatók és 

szüleik, hanem a képzett diplomásokat alkalmazó, tudásukat, képességeiket hasznosító 

munkaadók, vállalkozások, civilszervezetek és a kormányzatok részéről is. Több olyan 

jelenség, folyamat azonosítható, amelyek ezt a figyelmet kiváltják és egyben magyarázzák. 

Az alábbiakban ezeket a fontosabb változásokat, az arra adott főbb szakpolitikai válaszokat és 

a felsőoktatás szempontjából kitüntetett témákat tekintjük át röviden, az alábbi szerkezetben: 

 

A) Jellemző változások, jellegzetes kihívások [1. oldal] 

B) Szakpolitikai célok és eszközök [6. oldal] 

C) Fő témák, fejlesztési területek [8. oldal] 

D) A fejlesztőmunka [12. oldal] 

 

 

 

A) Jellemző változások, jellegzetes kihívások 

 

 

1. Egyre növekvő igény a felsőfokon képzettek iránt 

 

A különböző munkaerő-piaci előrejelzések egybevágóan a diplomások iránti igény 

növekedéséről szólnak. A felsőoktatásra 

továbbra is mint a képességigények 

kielégítésének egyik kiemelt helyszínére 

tekintenek a társadalmi szereplők, és egyre 

határozottabb elvárásokat fogalmaznak meg 

eredményességére vonatkozóan. A figyelem 

növekedése nemcsak a közjavak hatékony és 

átlátható felhasználásának javítására irányul, 

hanem arra is, mennyire sikerül megfelelni az 

új képességigényeknek. Mivel a 

felsőoktatásban mind a magasan 

professzionalizálódott, standardizált szakmák 

művelésére, mind pedig általánosabb 

szakértelmiségi tevékenységek ellátására folyik 

képzés, az elvárások természete, az erről folyó 

viták továbbra is ellentmondásosak lesznek. A 

felsőoktatási intézményeket tartósan az a 

kihívás éri, hogy olyan eszközöket, 

                                                 
1 Jelen írás végleges változatának kialakításához jelentős hozzájárulást nyújtottak a TÁMOP-4.1.3 kiemelt 

projekt kulcsszakértői: Bókay Antal, Fehérvári Anikó, Sediviné Balassa Ildikó, Tót Éva és Vámos Ágnes. 
2 Ez az írás a Magyar képesítési keretrendszer felsőoktatási bevezetésének előkészítését végző TÁMOP-4.1.3 

kiemelt projekt keretében elinduló fejlesztő műhelymunkákban részt vevő oktatók felkészülését hivatott segíteni. 

Az elemzések arra is felhívják a figyelmet, 

hogy a diplomások jelentős jövede-

lemtöbblettel rendelkeznek a nem diplo-

másokkal szemben, és az egyéni 

megtérülésen túl, jelentős társadalmi-

gazdasági hasznok is képződnek a 

felsőfokon képzettek révén. Azaz a 

felsőoktatásban részt venni nemcsak 

egyénileg, hanem társadalmi szempontból is 

jó befektetésnek számít. Magyarországon is 

ez a helyzet: a magyar diploma megtérülési 

mutatója évek óta a világon az egyik 

legmagasabb (32 fejlett ország között a 2. 

legjobb), és az eltömegesedés ellenére még 

tovább is javult az elmúlt 10 évben [OECD: 

Education at a Glance, 2012]. Ebből 

következően még egy jó ideig jelentős 

részvételi nyomás nehezedik majd a 

felsőoktatásra. 
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módszereket fejlesszenek és alkalmazzanak, amelyekkel e nagyon heterogén elvárásokat 

figyelembe tudják venni. 

 

 

2. Tömegesedés és diverzifikáció 

 

Világjelenség, hogy egyre többen tanulnak egyre magasabb szintű képesítéseket adó 

képzésekben. A közoktatás középfokú szintjének expanzióját követően, a 90-es évek második 

felétől – a nyugati világhoz képest jó 30 éves késéssel – Magyarországon is megkezdődött a 

felsőoktatás eltömegesedése. A megkésett fejlődés első hulláma, a mennyiségi növekedés 

2008 körül tetőzött, azóta a demográfiai folyamatok – és részben oktatáspolitikai döntések – 

hatására a felsőoktatásban résztvevők létszáma Magyarországon nem nő, ugyanakkor a relatív 

tömegesedés tovább folytatódik: az egyes életkori csoportok egyre nagyobb hányada tanul 

felsőfokon. Míg jelenleg a 30–35 éves korosztálynak mintegy 23%-a rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel, addig 2020-ra ez az arány – a jelenlegi hallgatói adatok alapján – 30% körülire 

növekszik. Egyes fejlett nyugat-európai és délkelet-ázsiai országok felsőoktatási részvételi 

arányaihoz képest ez még mindig alacsonyabb mutató, ami a rendszerváltás előtti korszak 

felsőoktatásából öröklődött és kelet-európai jelenségként azonosítható. 

A létszámbővülés magával hozza, hogy életkorát, felkészültségét, motivációit, szociális 

hátterét és életkörülményeit, hozott szokásait, kultúráját tekintve egyre sokszínűbb az a 

hallgató kör, amely a felsőoktatásban megjelenik. E sokszínűség, a különböző hallgatói 

csoportok differenciált igényeinek a kezelése és kielégítése, az eredményes tanítás új, korábban 

ismeretlen kihívás elé állítja a felsőoktatás világát, nemcsak az oktatókat, hanem a hallgatókat 

és a tanulást támogató, kiegészítő adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó szakembereket is. 

 

 

3. Új tudásszerzési utak megjelenése és a tudás szerepének változása 

 

A gyors technológiai fejlődés, az információhoz való hozzáférés demokratizálódása és 

tömegesedése új tudásszerzési lehetőségek és utak megjelenésével jár együtt. Ezzel 

párhuzamosan a tudás szerepéről és a tudásszerzés (tanulás) természetéről meglévő ismeretek 

is jelentős fejlődésen mentek keresztül. Ezek nyomán a tanári szerep átalakulóban van, és a 

korábbiaknál gazdagabb tanulásszervezési, oktatási, értékelési módszerek jelentek meg. 

A környezet egyre dinamikusabb változása oda vezet, hogy a felsőoktatásban szerzett tudás 

(jelentős szakterületi különbségekkel) egyre gyorsabban avul el, és egyre többször válik 

szükségessé a képességek megújítása. Ez nemcsak a továbbképzések iránti keresletet növeli, 

hanem arra is felhívja a figyelmet, hogy a képzések során törekedni szükséges olyan 

tudáselemek és képességek fejlesztésére, amelyek kevésbé avulnak, és jó alapot adhatnak a 

későbbi tudásmegújításhoz, az egyén kompetenciájának szükségessé váló fejlesztéséhez. 

A foglalkoztatásban bekövetkezett változások alapján a nem rutin kognitív és interperszonális 

képességek iránti igény erősödése várható. A végzettek 

olyan munkakörnyezetbe kerülnek, amelyet nagyobb 

bizonytalanság, gyorsaság, kockázatok, komplexitás és 

interdiszciplináris feladatok jellemeznek. Képzésük 

során a felsőoktatásban számukra megszervezett 

tanulási folyamatoknak egy ilyen környezetbe való 

kilépésre kell felkészíteni őket, biztosítva számukra a 

helytálláshoz szükséges képességeket, tudásokat, 

értékeket és attitűdöket. A hallgatók tanulási és 

munkavégzési képességeinek megújításához a tudás megszerzésének innovatív eszközeit és 

„Az a tíz foglalkozás, amelyik 

2014-ben a legkeresettebb lesz, 

2004-ben még nem is létezett” 

[The Singularity Summit, 2009]. 

Az ilyen és ehhez hasonló ’bon 

mot’-k világosan mutatják, hogy 

nem egyszerű kérdésről van szó. 
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módjait kell az intézményeknek kialakítaniuk és a hallgatók rendelkezésére bocsátaniuk. A 

felsőoktatás számára alapvető jelentőségű, hogy jó válaszokat találjon erre a kihívásra mind a 

képzések megújításakor, mind az új képzési programok kidolgozásakor, mind pedig a tanulási 

folyamat újraszervezésekor. 

 

 

4. Az akadémiai professzió, a tanári munka természetének megváltozása 

 

A sokszínűvé váló hallgatói kör, a ciklusossá alakuló képzési szerkezet, a tanulás 

eredményességével kapcsolatos növekvő várakozások, a foglalkoztathatóság javítása iránti 

igény erősödése és tematizálása, a felsőoktatás harmadik missziójának felértékelődése, 

valamint az ezekhez kapcsolódó oktatáspolitikai programok együttesen olyan változástömeget 

generáltak, amely nemcsak felértékelte a felsőoktatásban folyó oktatói munkát, hanem egyben 

rá is mutatott a pedagógiai felkészültség szükségességére: nem pusztán időszerűvé, hanem 

sürgetővé is vált a gondolkodás a tanítás és a tanulás minőségéről, az oktatási, 

tanulásszervezési módszerek megújítása, a hallgatók tanulási eredményeinek 

figyelembevétele. Ezek olyan új kihívások, amelyekre a kutatásorientált felsőoktatási 

gyakorlat évszázados hagyományán szocializálódó oktatói kör nem volt, nem lehetett 

felkészülve. Sok országban a változások vesztesének érezték magukat, a kettős elvárásnak 

(kutatói eredményesség az előmenetel, oktatói eredményesség a hallgatók és foglalkoztatók 

elégedettsége érdekében) való megfelelés szorításában (leginkább például Németország és 

Magyarország oktatói váltak pesszimistává). Lassan azonban kialakulnak azok a támogató 

tevékenységek, tapasztalatmegosztó és egymástól tanuló közösségek, amelyek segítenek az 

oktatóknak – és az oktatás, tanulás szervezését végző nem oktató adminisztratív 

személyzetnek – az új helyzethez alkalmazkodni, jó tanárrá válni, új oktatási módszereket, 

tanulásszervezési technikákat, értékelési eljárásokat bevezetni.  

 

 

5. Növekvő akadémiai mobilitás 

 

A hallgatói mobilitás ösztönzése az utóbbi évtizedek egyik fontos kérdése. Szerte a világon 

egyre nagyobb számban utaznak diákok más országok 

egyetemeire hosszabb-rövidebb időre tanulni. Van, ahol erre a 

tanterv előírásai, van, ahol saját motiváció, esetleg vonzó 

ösztöndíjak és tanulási lehetőségek, Európában pedig az Európai 

Bizottság finanszírozta mobilitási programok ösztönzik a 

hallgatókat. Sok felsőoktatási intézmény számára a hallgatói 

mobilitás célja egyértelműen a tanulási tapasztalat növelése, 

további (nyelvi, interkulturális, tanulási stb.) kompetenciák 

elsajátíttatása a hallgatók globális foglalkoztathatósága 

érdekében. Ugyanakkor a mobilitás kezelése elég komoly 

tanulásszervezési, technikai kérdéseket vet fel a megfelelő 

célintézmény és tanulmányok kiválasztásától, a tanulmányok 

egyeztetésén keresztül, a megszerzett tudást igazoló kreditek 

transzferálhatóságáig. 

A hallgatói mellett az oktatói mobilitás is egyre nagyobb 

jelentőségű, amelynek az oktatásra, a tanulásra vonatkozó egyik hozadéka a különböző 

oktatási módszertanok, tanulásszervezési innovációk, jó esetek átvétele, terjedése és ezzel a 

tanulás, tanítás minőségének javulása. Egyes országok kifejezetten ezzel a céllal ösztönzik az 

oktatói mobilitás további növekedését.  

A külföldi tanulmányok 

során nyert tapasz-

talatot a jelek szerint 

nagyra értékelik a 

munkaadók is, ami 

újabb lökést adhat a 

mobilitásnak.  

Ugyanakkor Magyar-

országon nagyon ala-

csony a mobilitásban 

részt vevő hallgatók és 

oktatók aránya. 
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6. Egyre színesebb képzési szolgáltatói kör 

 

Világjelenség, és ez az 1985-ös oktatási törvény 1990. évi módosítása óta Magyarországon is 

kiteljesedett folyamat, hogy egyre sokfélébb a képzési programokat nyújtók köre: új (egyházi, 

alapítványi, sőt vállalati nonprofit és forprofit) fenntartók jelentek meg, amelyek a maguk 

sajátos igényeihez igazítják intézményeik profilját. Maguk az intézmények is igyekeznek 

különbözni egymástól méretükben, missziójukban, profiljukban. A felsőoktatás intézményi 

világa is sokszínűvé vált.  

A felsőoktatáson kívül is egyre több és sokféle képzési szolgáltató jelenik meg, amelyek 

igényt formálnak a felsőoktatással azonos szinten működő képzések, programok, képzési 

szolgáltatások nyújtására is. Sokszor éppen ezzel a céllal hozzák létre őket. 

Emiatt az utóbbi időben egyre inkább harmadfokú (tercier) szektorról és képzésről beszélnek 

felsőoktatás helyett, ezzel is jelezve, hogy a középfokú oktatást követő képzési szinteken már 

a hagyományosan felsőoktatásinak tekintett intézményeken túl, számos további szereplő és 

sokféle képzés jelen van. 

A középfok utáni oktatás piaccá vált, amelynek következtében a felsőoktatási intézmények 

egyre több olyan versenytársat találnak maguk körül, akik mind a megnövekedett tanulási 

igény kiszolgálására szerveződnek, ám sokszor rugalmasabbak, dinamikusabbak, 

innovatívabbak, mint a felsőoktatási intézmények. Egyes kormányzatok, nagy szakmai 

szervezetek sokszor kifejezetten támogatják az ilyen versenytársak megjelenését, ettől 

remélve a számukra megfelelőbbnek tekintett képességek megjelenését a munkaerőpiacon.  

 

 

7. Egyre többféle képzési program 

 

Az elmúlt 20 évben egyre gyorsuló mértékben alakulnak ki új, illetve alakulnak át már 

meglévő képesítések és képzési programok. Ezt nemcsak újfajta képzési szerkezetek, képzési 

formák és módszerek eredményezik, hanem a környezetben végbemenő gyors változások is 

indukálják. Újfajta, korábban nem ismert képzési módok, innovatív programok, oktatási 

kísérletek indulnak és terjednek el; a technológiai fejlődés által lehetővé tett új hordozó 

felültek és eszközök új tanulási paradigmát hoznak. Ezeket sok ország kifejezetten bátorítja, 

támogatja, eredményeit terjeszti, az ilyen programokból származó diplomákat elismeri. Azaz 

a képzések kínálatának és így a tanulási lehetőségeknek egyre színesebb, sokfélébb – sokszor 

nehezen áttekinthető – világa jön létre, amelyben egyre jelentősebb szerepet kapnak a nem 

hagyományos felsőoktatási képzések, így az összefoglalóan rövid idejű képzéseknek nevezett 

csoport is: a középfok utáni felkészítő, szakképző programok, az első ciklusba tagozódó vagy 

ahhoz kapcsolódó, sokszor gyakorlatorientált szakképzés vagy a felsőoktatásból gyors 

kilépést és köztes képesítést nyújtó, továbbá a sokféle továbbképző, kiegészítő, 

ismeretmegújítást vagy képességeket specializáló programok. Ezek rövidebb idő alatt, 

rugalmasabban nyújtanak akár a további tanulásra, akár a munkavállalásra jogosító 

képesítéseket, a munkaerőpiac által keresett szakképzettségeket vagy képességeket. 

 

 

8. Rövidebb, egymást váltó tanulási és életpálya-szakaszok 

 

A rövidebb idejű, egymásra épülő képzési szintek, az azokhoz illeszkedő továbbképzések, a 

felnőttképzések változatos világa lehetővé teszi; a gyorsan változó munkakörnyezet, a 

karrierépítés kihívásai pedig szükségessé teszi az egyéni tanulási utak átalakulását: a korábban 

szokásos egyszeri, tartós időtartamú tanulási folyamatban részvétel helyett az oktatás világába 
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történő többszöri ki-be lépés válik jellemzővé, amely egyre inkább különböző szolgáltatók 

nagyon különböző jellegű programjait érinti. Ezekből a rövidebb-hosszabb, oktatásban és 

munkában eltöltött szakaszokból épül fel aztán az egyén tanulási és életpályája. Természetes 

igény a tanulók és a munkavállalók részéről, hogy a különböző helyeken, szinteken, 

formákban és módokon összegyűjtött tudásaikat, képességeiket, elsajátított kompetenciáikat 

egy következő tanulási szakaszban elismertessék, azokra építhessenek. Ismert az az elvárás, 

hogy az elnyert tanúsítványok, oklevelek ne csak a kibocsátó országban, hanem széles körben 

legyenek használhatók (érvényesíthetők) a további tanulmányok vagy a munkahelykeresés, a 

karrierúton történő előrelépés során. Ez közösen kidolgozott, egyeztetett vagy kölcsönösen 

érthető és elfogadható képesítési és programleírások kialakítását igényli, megbízható 

elismerési rendszerek és módszerek létrehozását és működtetését teszi szükségessé. 

 

 

9. Információhiány a tanulási lehetőségekről és a képesítések természetéről 

 

A társadalom tagjai által évtizedek óta megszokott képesítések, bejáratott képzési útvonalak, 

jól ismert képző intézmények az átalakulások következtében egyre gyorsuló mértékben 

változnak meg, ám e változásról és eredményeiről nagyon kevés és nehezen elérhető 

információ áll rendelkezésre. Emiatt az új tanulási 

lehetőségekről, az új képesítésekről az általános tudás 

hiányos: sem a továbbtanulni szándékozók, sem a 

családok, sem a képesítéseket alkalmazó társadalmi, 

gazdasági szereplők nem ismerik ki magukat a képzési 

lehetőségekben és azok eredményeiben. Emiatt 

megnövekszik a tanulási célok, lehetőségek, továbbá a 

tanulási pályák korrekciója iránti igény a tanulók 

részéről, és megnövekedhet a bizalmatlanság, az 

eredmények alkalmazásával kapcsolatos 

bizonytalanság a társadalmi, gazdasági szereplők 

részéről. Ez utóbbiak számára az is megnehezíti a 

tájékozódást, hogy a külső kihívásokra adott 

válaszokban dinamizmuskülönbség áll fenn a 

felsőoktatási folyamatok és munka világa reakciói 

között.  

Az információhiány csökkenését elősegítő, az elvárások és eredmények közti eltérések 

értelmezésére és a szereplők közötti bizalom növelésére szolgáló, összehangolt akciók, 

szorosabb együttműködések lassan formálódnak. A jobb tájékozódást (is) segítő eszközök és 

szolgáltatások (képesítési regiszterek, képesítési keretrendszer, Europass dokumentumcsalád, 

tanulási és életpálya-tanácsadás stb.) működtetése, a kommunikációs csatornák és felületek 

fenntartása minden szereplőnek közös érdeke.  

 

 

B) Szakpolitikai célok és eszközök 

 

Az egyes állami szakpolitikák úgy reagálnak a fentebb jelzett fejleményekre, hogy 

felértékelik az oktatás és a munka világa közötti kapcsolatokat, erős kapcsolódásokat alakítanak 

ki a foglalkoztatási és az oktatási politikák között, előtérbe helyezik a foglalkoztathatóság 

kérdését, újabban pedig már átfogó képességpolitikákat (skills policy) alakítanak ki, amelyek az 

általános képzettségi szint (azon belül a felsőfokú végzettségűek arányának) növelését, és/vagy a 

munkáltatói igényeket jobban figyelembe vevő képzési módszerek bevezetését, valamint a 

Egy-egy olyan változtatás, mint a 

képzési szerkezet átalakítása és 

ennek nyomán például a bachelor 

fokozat bevezetése az Európai 

felsőoktatási térség országaiban, 

így Magyarországon is, évekig 

tartó és máig sem szűnő 

bizonytalanságot okozott e 

fokozat és az általa elnyerhető 

képesítés célját, tartalmát, 

lehetőségeit, hasznát illetően, 

mind a tanulók, mind a tanárok és 

oktatók, mind a szülők, mind 

pedig a munkáltatók körében  
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foglalkoztathatóságot célzottan szolgáló tanulási eredmények elérését célozzák. Ennek érdekében 

az élethosszig tartó tanulást (LLL) támogató nemzeti stratégiák jönnek létre, amelyek nyomán 

az egész életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő tanulás mára olyan átfogó 

koncepcióvá vált, amelyben a felsőoktatás is a maga jelentőségének megfelelően szerepel. 

Ezek a stratégiák keretbe foglalják mindazokat a folyamatokat, eljárásokat és eszközöket, 

amelyekkel egy-egy állam saját polgárai folyamatos tudás- és képességmegújítását igyekszik 

ösztönözni és támogatni. Egyre több ország indít el kvalifikációs reformot, hoz létre 

fejlesztési programokat tanulástámogató szolgáltatások, eljárások és eszközök kialakítására és 

bevetetésére, és nyújt támogatást intézményi szintű tanítási-tanulási stratégiák létrehozására. 

A tanítás, tanulás eredményességét fókuszba helyező minőségpolitikák jönnek létre, illetve a 

már működő minőségértékelő és akkreditációs eljárásokban is erőteljesebbé válnak a tanítás, 

tanulás eredményeit értékelő elemek. 

Az állami szakpolitikák alakítását olyan átfogó nemzetközi kutatások és fejlesztési keretek 

támogatják, mint például az Európai Unió és Tanács ajánlásai, az OECD kutatási projektjei és 

stratégiái, illetve olyan államközi folyamatok keretében zajló közös stratégiaalkotás és 

megvalósítási tapasztalatmegosztás kíséri, mint a Bologna-folyamat a felsőoktatás terén, vagy 

a koppenhágai folyamat a szakképzés terén. Ezek azonban nemcsak az egyes országok 

szakpolitikáira gyakorolnak hatást, hanem – különféle támogató programokon keresztül – az 

egyes intézményekre, intézménycsoportokra, konzorciumokra is. A képzéseken túl 

elterjedőben vannak a tanulási folyamatok szervezésére, oktatási és módszertani innovációkra 

szerveződő intézményi gyakorlatközösségek, tudás- és tapasztalatmegosztó csoportok, 

sokszor nemzetközi összetételben. 

Az átfogó cél az, hogy a nemzetközi szervezetek tevékenysége, az államközi folyamatok, az 

állami szakpolitikák és az intézményi kezdeményezések és innovációk olyan oktatási 

módszerek, tanulásszervezési innovációk, tanulástámogató eljárások, szolgáltatások és 

eszközök fejlesztését eredményezzék, amelyek – egymással is összekapcsolódva – segítséget 

nyújthatnak a tanulni szándékozóknak, a tanulmányaikat végzőknek és a felsőfokú 

végzettségűeket alkalmazóknak, valamint a megfelelő képességek megjelenésében és 

rendelkezésre állásában érdekelteknek egyaránt: 

 

– informálják őket a lehetséges tanulási pályákról, belépési pontokról és kimentekről, a 

képesítések egymáshoz való viszonyáról; 

– informálják őket a képesítések tartalmáról, a tanulási folyamat eredményéről; 

– ösztönözzék őket az egymással való kommunikációra és segítsenek létrehozni az 

eredményes egyeztetéshez szükséges közös nyelvet; 

– segítsék elő a tanulási szakaszok és szintek közötti átlépés, átjárhatóság kialakulását, 

hogy ez által nagyobb mozgásteret biztosítanak az egyének számára a tanulási utak 

megtervezésében; 

– segítsék a tanuló egyéneket saját tudásuk azonosításában és érvényesítésében, további 

tanulmányaik megtervezésében és megvalósításában, továbbá a tanulás és a munka 

világa közötti (akár többszöri, többirányú) átmenetben; 

– növeljék a bizalmat az érintett szereplők között egymás iránt, illetve más országok és 

oktatási, képzési rendszerek eredményei iránt; 

– összehangolt elvek és szempontok szerinti tervezési, fejlesztési kereteket biztosítsanak 

a fejlesztéseknek, innovációknak, támogassák a tapasztalatcserét, a tudásmegosztást. 
 

A felsőoktatás is egyre nagyobb szerepet kap ezeknek a stratégiáknak a megvalósításában 

részben az alapképzés során, ahol a tanulási képességek fejlesztésével segíthetik a hallgatókat 

későbbi tanulásukban, részben különböző továbbképzések, átképzések és más fejlesztő, 

támogató szolgáltatások nyújtása keretében. 
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Mindez azzal jár, hogy a felsőoktatási intézmények kutatási-innovációs és szolgáltató 

funkciója mellett a tanulási-tanítási funkció felértékelődik, és fontos kérdéssé válik a tanítás, 

tanulás minőségének javítása. Nemcsak tartalmi, hanem pedagógiai, módszertani, szervezési, 

szervezeti szempontból is újra kell gondolni és fejleszteni szükséges mindazokat a 

tevékenységeket, eszközöket, szolgáltatásokat, amelyek segítségével jobb képzésben 

részesülhetnek a tanulni vágyók.  

Az alábbi ábra azokat az eszközöket és egymáshoz kapcsolódásukat mutatja be, amelyek 

többek között a tanulás támogatását, a tanulási lehetőségekről és a képesítésekről való 

tájékozódást, a tanulási pálya célirányosabb megtervezését és sikeresebb bejárását segítik, és 

amelyeknek egy-egy specifikusan fejlesztett változata a felsőoktatásban is megjelent vagy épp 

fejlesztés alatt áll. 

 

Tanulástámogató eszközök (több közülük fejlesztés, bevezetés alatt) 
 

 

A magyar felsőoktatás ezek közül már jól ismeri és kiterjedten alkalmazza a kreditrendszert 

[6] mind annak gyűjtögető (kumulatív), mind pedig átviteli (transzfer) funkciójában, és az 

Europass dokumentumcsaládból [4] az Oklevélmellékletet. A felsőoktatás-irányítás szereplői 

(a minisztérium, illetve háttérintézményei) rendszeresen szolgáltatnak információkat a 

nemzetközi adatbázisokat, inventáriumokat [7] működtető szervezeteknek (Eurydice, 

CEDFOP, OECD, Európai Bizottság). A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

elkezdte alkalmazni az Európai minőségbiztosítási irányelveket [2] az intézményi 

akkreditációs eljárásoknál. Egyelőre többnyire egyesületi keretben és nem teljes körűen van 

jelen, ám sok intézményben elérhető a tanulási és személyes tanácsadás, nagyon sok 

intézményben kiépültek a karriertanácsadó, valamint öregdiák-szolgáltatások, és több 

weboldalon is elérhetők életpálya-tanácsadó és tájékoztató felületek [8], [9].  

A tanulási eredmények alkalmazásával [5] kapcsolatos gondolkodás több intézményben jelen 

van, még ha szórványosan is. A kontinentális európai – és így a magyar – felsőoktatás 

számára a tanulási eredményekben való gondolkodás a Tuning projekt közös szakfejlesztései 

(amelynek magyar oktatók is részesei voltak) és a Joint Quality Initiative minőségfejlesztési 

tevékenysége révén jelent meg a 90-es évek végétől, majd az ennek révén létrejött, az Európai 

felsőoktatási térség (EFT; jelenleg 49 országot fog egybe) számára kidolgozott felsőoktatási 

[1] 

Képesítési 

keretrendszerek 

 

[4] 

Tájékoztató a 

tanulás 

eredményeiről 

dokumentumok  

[5] 

A tanulási 

eredmények 

használata 

 [6] 

Kreditrendszerek 

 

[7] 

Nemzetközi okatá-

si adatbázisok, 

inventáriumok 

[8] 

Tanulási és 

életpálya- 

tanácsadás 

[9] 

Tanulás-

támogató 

szolgáltatások 

[2] 

Minőségbiztosí- 

tási standardok 

[3] 

A hozott tudás 

elismerése / 

validáció 
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képesítési keretrendszerrel [1] terjedt el. Tágasabb dimenziót pedig e keretrendszer és az 

európai kvalifikációs reform során az élethosszig tartó tanulás szemléletével megalkotott 

Európai képesítési keretrendszer összekapcsolása révén nyert, hiszen ezek a programok és 

keretrendszerek mind a tanulási eredményeket használták. Magyarországon e kérdések az 

alap- és mesterképzések létesítése és bevezetése idején kerültek előtérbe, amikor a képesítési 

és kimeneti követelményekben (KKK) már megjelenítendők voltak a tanulási eredmények, és a 

két fokozat általános kimeneti jellemzői megjelentek a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- 

és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 1. mellékletében.  

Az előzetesen megszerzett (hozott) tudások és képességek elismerése (validációja) [3] 

számára a jogszabályok egyre szélesebb kaput nyitnak, számos intézményben jelen van e 

gyakorlat rejtett, informális módon, és néhány intézményben már megjelentek az első 

kísérletek a szabályozott, átlátható megoldások meghonosítására.  

A magyar felsőoktatás számára is egyre inkább ismertté és jelenlévővé válnak ezek az 

eszközök, eljárások, és elterjedésükkel, majd a köztük lévő kapcsolódások ma még esetleges, 

ám később egyre erősödő szervezettségével jelentős támogatást nyújthatnak az oktatók, a 

hallgatók és a képesítések minőségének növekedésében érdekelt minden szereplő számára. 

 

 

C) Fő témák, fejlesztési területek 

 

A fent jelzett folyamatokban a tanítás, a tanulás támogatása, fejlesztése is az innováció 

tárgyává válik. Jelen kiemelt TÁMOP 4.1.3 projekt keretében a következő problématerületek, 

témák, eszközök megvitatására, megoldási, alkalmazási lehetőségeik előkészítésére kerül 

majd sor: 

 

 

1. A tanulásról való gondolkodás változása 

 

A tanuláskutatás (learning science) eredményei nyomán ma sokkal többet tudunk az emberi 

tanulás természetéről, az eredményes tanulás számára kedvező és az ezt gátló feltételekről, 

így az előzetes tudás, a nézetek, az érzelmek vagy a társas és szervezeti hatások szerepéről, 

mint korábban. Ez fókuszba emelte azt a kérdést, hogy az oktatók hogyan gondolkodnak a 

hallgatóik tanulásáról, és az intézmények hogyan szervezik meg a hallgatók tanulását. 

Figyelmet érdemel az információs és kommunikációs technológiának az a hatása, hogy 

drámai módon kitágította a tudás elérhetőségét. A tudásnak azok a forrásai, amelyekkel a 

felsőoktatásban tanítók és tanulók ma számolhatnak, összehasonlíthatatlanok azokkal, 

amelyek egy vagy másfél évtizeddel ezelőtt álltak rendelkezésre. 

A tanulásról való tudásunk növekedése, átalakulása elősegíti, hogy másképp vélekedjünk egy 

középiskolából felsőoktatásba belépő hallgató tanulásának segítéséről, és azéról, aki 

rövidesen kilép a munka világába, ezért ezen átmenet gondozását igényli. E változás – sok 

más tényező együttes hatásával egyetemben – nyitottabbá teszi az oktatókat, az intézményeket 

a különböző tanulási módok révén megszerzett tudás, tapasztalat elismerésével kapcsolatban 

is. Nem a tudás megszerzésének körülményei és formái, hanem a tanulási folyamat és az elért 

tudás kerül a figyelem előterébe. Ennek révén jobban értjük a különböző tanulási környezetek 

és helyzetek tudásszerzésben betöltött szerepét. Az is világosabbá válik, miért van szükség a 

képzési programok által közvetített tudások és képességek, illetve a képesítések 

megszerzéséhez elvárt eredmények jobb, érthetőbb megfogalmazására. 

 

 

2. Tanulási eredmények 
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Nemzetközi áttekintésekből kirajzolódó tanulság, hogy jobb minőségűek azok a képzési 

programok, amelyek a tanulás elvárt eredményei (learning outcomes) meghatározásból 

indulnak ki, ezzel összhangban alakítják a tanulási környezetet, és ennek megfelelő értékelési 

eszközöket használnak, azaz gondoskodnak e három elem összhangba hozásáról. 

A tanításközpontú megközelítéshez képest a tanulásközpontú szemlélet és gyakorlat a 

tervezés és megvalósítás több szintjén, több pontján különbséget idéz elő, és erre reflektál. Az 

ilyen képzési programok és oktatóik elsősorban nem csak az oktatás tartalmi elemeire 

összpontosítanak. Abból indulnak ki, mit tudnak a hallgatók, milyen elvárás- és 

célmotívumaik vannak, menet közben figyelembe veszik a tanulási sajátosságokat, az 

értékelés alkalmával pedig arra kíváncsiak, hogy a hallgatóknak az adott tudományban és az e 

tudományt felhasználó munka világában mire kell majd képesnek lenniük, azaz hova kell 

eljutniuk a tanulási folyamat végén. Ezzel a tanulhatóság, a tanítási folyamat, valamint az 

ezeket támogató eszközrendszer kerül a középpontba.  

A tanulási eredmények alkalmazása is ösztönöz arra, hogy másként gondolkozzunk a tanulási 

utakról, a tanulás módjairól, az elsajátított képességekről, kompetenciákról, a diplomák, 

tanúsítványok által igazolt képesítésekről, továbbá ezek egymáshoz való viszonyáról. E 

gondolkodásban – ahogy a felsőoktatás tradicionális funkciójáról való gondolkodásban is – 

szektoronként jelentős a különbség, a tanulási eredmények megfogalmazása és alkalmazása 

tudományterületek szerint eltérő sajátosságokkal rendelkezhet, s jelentősen különbözhet 

egymástól.  

A magyar felsőoktatás a kezdeti érdektelenséget, illetve elutasítást követően az elmúlt 

években egyre érzékenyebben reagál az EFT stratégiai törekvéseire, ám szektorális és 

intézményi különbségek mutatkoznak a változások mélységében. Felmérések szerint a 

tanulási eredmények szempontjából a tudatossági szint azoknál az oktatóknál magasabb, akik 

a képzési programok fejlesztésével, menedzselésével foglalkoznak. 

 

 

3. Képesítések, képesítési keretrendszerek 

 

A képesítési keretrendszerek olyan új leírási módok, amelyek segítségével az egyes 

képesítéseket nem a hozzájuk vezető tanulási folyamat időtartamával vagy a kiadásukra 

felhatalmazott intézménytípus alapján határozzák meg, hanem a képesítések tartalmának 

szintezésével. A korábbi képesítésdefiníciók ugyanis a fentebb leírt folyamatok (rövidebb 

képzési ciklusok, a képző intézmények egyre színesebb világa, a képzések jellege között 

elmosódó határok) nyomán, egyre kevésbé megragadhatók,  egyre kevésbé segítik eligazodni 

a tanulni vágyókat az életpálya-elképzelések valóra váltásához bejárandó tanulási pályá(k)ról. 

Ugyancsak kevéssé informatívak a képességek felhasználói számára azzal kapcsolatban, hogy 

az egyes képesítések hordozói milyen tudásokkal, képességekkel rendelkeznek. Az 

információhiány is hozzájárul ahhoz, hogy különböző diszfunkciók, többletköltségek 

jelentkeznek: a tanulók tévutakra tévednek, időt veszítenek, felesleges pályákat járnak be, 

túlszaladnak vagy lemaradnak stb., míg a munkaadók nehezen találják meg a megfelelő 

képességekkel rendelkezőket, saját képességvizsgálatokat kell kidolgozniuk, vagy saját 

továbbképzési rendszerek működtetésére kényszerülnek. Bár ezek meg nem szüntethetők, és 

sem az egyéni, sem a munkáltatói felelősség át nem vállalható, az informáltság javítása és az 

ebből fakadó előnyök biztosítása egy ország képességvagyonának alakításáért felelős 

szakpolitika-alakítók és döntéshozók saját felelőssége.  

A képesítések tartalmának tanulási eredmények segítésével történő leírása, majd ezek alapján 

a szintezésük olyan megoldásnak látszik, amely sokat segíthet az informáltság javításában, 

valamint olyan további tevékenységekre (kommunikáció, egyeztetés, együttműködés stb.) 
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ösztönzi az érintett szereplőket, amelyek további kölcsönös ismereteket, a másik céljainak és 

érdekeinek jobb megértését segíthetik elő. A képesítések szintezése alapján történő 

azonosítása, csoportosítása pedig az egymáshoz való viszonyukról, egy ország, egy-egy 

szektor képesítési rendszeréről nyújthat a korábbiaknál tartalmasabb információt. 

A felsőoktatás világában ez a munka különösen aktuális lehet, hiszen a bolognai ciklusos 

képzési szerkezetre történő átállás teljesen megváltoztatta a felsőoktatási képesítések 

(fokozatok) helyéről, elérhetőségéről, kapcsolódásairól, értékéről a társadalomban sok évtized 

alatt létrejött spontán, közös tudást. Nemcsak a munkaadók bizonytalanok az FSZ, a BA/Bsc 

vagy MA/MSc szintű képesítések, illetve a doktori tanulmányok és fokozat értékével (tudás- 

és képességtartalmával) kapcsolatban, hanem a szülők, a tanulni szándékozó egyének, 

továbbá az őket korábban tanácsokkal támogató pedagógusok sem értik és ismerik ezeket az 

új képesítéseket. Ugyanakkor a felsőoktatás sem tud kellően tartalmas tájékoztatást adni 

számukra a képesítések jelenlegi leírásainak érdemi informálásra alkalmatlan módja miatt. 

A tanulási eredmények segítségével történő képesítésleírás és ennek alapján a képesítések 

szintezése nem csak az informálást segíti elő. A képesítésért felelős, azokra képzéseket indító 

intézmények, oktatóik, oktatást segítő szakalkalmazottaik számára mód nyílik egy, a 

korábbiakhoz képest más nyelvezet, új diskurzus keretében egyeztetéseket folytatni a 

képesítéshez vezető tanulási folyamatokról, tanulási környezetekről, oktatási tartalmakról és 

módszerekről, értékelési eljárásokról, valamint e diskurzus során újragondolni a képzési 

programokat. 

A TÁMOP-4.1.3 kiemelt projekt első szakaszában, az Európai Parlament és Tanács 

határozatával elfogadott Európai képesítési keretrendszer magyar kormányhatározattal 

elindított hazai implementációja keretében sor került egy Országos képesítési keretrendszer 

kidolgozására, amelyet egy újabb kormányhatározat szentesített, és Magyar képesítési 

keretrendszernek3 nevezett el. A TÁMOP-4.1.3 kiemelt projekt második szakaszában ennek a 

hazai keretrendszernek az értelmezésére, az egyes képzési területekre jellemző sajátos tanulási 

eredmények meghatározására is sor kerül, ami lehetővé teszi, hogy az általános és tömör 

országos szintű leírás, illetve az egyes képesítések már nagyon egyedi kibontásai között egy 

közvetítő szint jöjjön létre. A képzési terület sajátos tanulási eredményeit leíró jellemzők a 

későbbiekben segíthetnek a képzési területhez tartozó képesítések szükséges és kívánatos 

tartalmának átgondolásában, a közös felületek és a valódi különbségek azonosításában. 

Mindez a jelenleginél szakszerűbben átgondolt, újrafogalmazott KKK-k kialakulását 

készítheti elő. 

 

 

4. Az iskolai képzéstől függetlenül megszerzett ismeretek és gyakorlati képességek 

elismerése 

 

A sokszínűvé és egyre nagyobb létszámúvá váló hallgatói csoportok megjelenésével 

növekszik az ún. atipikus hallgatók aránya. A tanulási utak rövidebbé és változatossá válnak, 

a munka világából érkező hallgatók aránya is növekedik. Mindennek következtében egyre 

természetesebb igényként jelentkezik az oktatási rendszeren belüli és a rendszeren kívülről 

történő átjárás biztosítása: más képző intézményben, nem iskolai képzésben folyó tanulással, 

illetve a munkatapasztalattal megszerzett tudás és képességek elismerése és beszámítása. 

Az oktatási-képzési rendszeren belüli tudásátvitel és -elismerés kezelésére jöttek létre a 

kreditrendszerek, amelyek jól-rosszul teljesítik is ezt a funkciójukat. Ott jobban, ahol a 

                                                 
3 A 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat az Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) helyett a Magyar 

Képesítési Keretrendszer (MKKR) elnevezést vezette be. A tanulmányban a Magyar képesítési keretrendszert 

egy dokumentum címének, nem intézménynek tekintjük, helyesírása ezért tér el a kormányhatározatban 

szereplőtől. 
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tanulás természetével, a tudással kapcsolatos gondolkodás elfogadja és figyelembe veszi az 

egyéni tanulási pályákból, az eltérő tanulási helyzetekből fakadó különböző egyéni tudások és 

képességek előnyeit; illetve ahol elfogadják, hogy egy meghatározott tartalmú képesítés 

elvárásainak teljesítése valójában minden végző hallgató esetében nagyon különböző egyéni 

tudásokat és képességeket eredményez, és így az egyéni érdeklődést követő tanulási célok és 

tervek megvalósításának támogatása jóval nagyobb jelentőségű, mint a kurrikulumban 

előírtak szoros követésének és pontos teljesítésének megkövetelése. 

Az iskolai képzéstől függetlenül megszerzett ismeretek és gyakorlati képességek elismerése is 

igen régi és általános társadalmi gyakorlat, aminek számos módja ismert. Sok munkahelyen 

még ma is jellegzetes elismerési forma a hierarchiában való előmenetel lehetősége vagy a 

magasabb bérezés, ami a teljesítmény mellett a munkatapasztalat révén megszerzett 

többlettudás értékének elismerése is (és persze akkor valósulhat meg, ha nem ellenkezik a 

munkaadói érdekekkel). Az elismerésnek ez a hétköznapi, nem formalizált módja minden 

társadalomban elterjedt gyakorlat. Az utóbbi évtizedekben azonban felerősödött az a törekvés, 

hogy olyan szabályozott eljárásokat alakítsanak ki, amelyeknek az a célja, hogy az iskolai 

képzéstől függetlenül megszerzett tudásokat – képesítések megszerzésének lehetővé tételével 

– láthatóvá tegyék, formálisan is elismerjék, ezzel újraértékeljék, és ennek révén további 

képzési programokban, illetve a munkaerőpiacon is hasznosíthatóvá tegyék. 

A törekvések országonként sokfélék és különböző szektorokat érintenek, a megoldások is 

eltérőek. Ugyanakkor az Európai Bizottság megfogalmazta azokat az alapelveket, amelyek 

segítenek a különböző megoldásokat szakmailag közös irányba terelni. Ezek 

figyelembevételével került sor az előzményprojekt keretében egy hazai modell és általános 

eljárásrendi javaslat kidolgozására a felsőoktatás számára. A tanítás, tanulás minőségének 

javítása, a tanulási folyamat tudatosabb tervezése és szervezése megkívánja, hogy a 

képesítésekhez előírt, de már megszerzett tudások, képességek egyfelől láthatókká váljanak, 

másfelől beilleszthetők legyenek az intézmény által szervezett tanulási folyamatokba, az itt 

elérhető, elérendő tanulási eredmények közé. Ennek érdekében a már elért tanulási 

eredmények azonosítása, értékelése és elismerése lényeges mozzanat a tanulási folyamatban. 

Valószínűsíthető, hogy e téren is jelentős megközelítésbeli és alkalmazási különbségek 

tárhatók fel a különböző képzési területeken. Tekintettel arra, hogy az elismerés minden 

szabályozottság ellenére is ugyanúgy a szereplők közötti bizalom alapján működik, mint a 

más intézmények által kiadott képesítések elfogadása, elengedhetetlen, hogy a szereplők 

között az elismerés alapelveiről, szempontjairól, szakmaspecifikus sajátosságairól egyeztetés 

induljon meg, és konszenzus alakuljon ki. 

 

 

D) A fejlesztőmunka 

 

Nem hallgatható el – és minden diszkusszióban hamar felszínre kerül –, hogy ezeknek a 

folyamatoknak, eljárásoknak, eszközöknek az elfogadása, fejlesztése és bevezetése, 

alkalmazása nem mentes az elméleti és gyakorlati nehézségektől. Nemcsak azért, mert a 

kontinentális Európa felsőoktatása (közte a magyar is) egy másik tradíció alapján áll, és így az 

is sok gondolkodást, belátást igényel, hogy miben és miért is érdemes e tradíciót meghaladni, 

hanem azért is, mert e tradíció okán azok az alapok sem jöttek létre és szilárdultak meg, 

amelyekre ezek az új folyamatok, eszközök épülnek. Jól jelzi ezt számos európai felsőoktatási 

rendszer küzdelme ezen eszközök adaptálásával, használatbavételével. A felsőoktatást is 

érintő kvalifikációs reformok Európa valamennyi országában zajlanak (sőt jóval szélesebb 

körben, szerte a világon több mint 70 országban), és ezek jelentős mértékben átalakítják a 

tanulás és tanítás megszervezéséről való gondolkodást. Ezért az tapasztalható, hogy a jó 

megoldások megtalálásáért zajló erőfeszítések számos olyan innovációval járnak, amelyek 
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jobbá, eredményesebbé teszik a felsőoktatás működését, továbbá az újragondolt, megerősített 

tanulási folyamaton végighaladó hallgatók a munka világában jobban boldogulnak.  

Magyarországon az a további jellegzetessége ezen új elemeknek, hogy nem szervesen épülnek 

be a működésbe, hanem fejlesztési projektekben, váratlan szakpolitikai döntések nyomán 

jelennek meg a szereplők számára, és a legtöbbször az adaptáláshoz, az illesztéshez szükséges 

idő sem áll rendelkezésre. A tanulási eredmények használatának elterjedése, a képesítések 

felülvizsgálata és képesítési keretrendszerbe sorolása, a hozott tudás elismerése olyan új, 

egymásra épülő tényezők, amelyek nem szerves fejlődéssel – ebben a sorrendben, sok éven át 

tartó emésztés és kipróbálás során – kerülnek használatba, hanem a hazai fejlesztéspolitika 

operatív tervezése nyomán egyszerre jelennek meg előttünk. Az előzményprojekt és a mostani 

program vezetői erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a bevezetés eredetileg tervezett 

üteme úgy módosuljon, hogy az lehetőséget adjon az érintett szereplők bevonására, a közös 

gondolkodásra, ismerkedésre az új elemekkel. Ennek – úgy tűnik – most érkezett el az ideje: a 

tanulási eredmények szemlélet használatbavételének számos nehézségét most van mód górcső 

alá venni, megvitatni és a legalkalmasabb megoldások megtalálásához, kipróbálásához az első 

lépéseket megtenni. A projektben kialakított műhelymunka-forma ehhez kínál kísérleti 

terepet. 

A folyamat előkészítése, az MKKR bevezetésének szakmai támogatása és a hozott tudás 

elismerési eljárásának továbbfejlesztése egymáshoz tudománybesorolási szempontból közel 

álló, felsőoktatási képzési területeket összefogó munkacsoportokban történik, amelyekben 

oktatók, valamint oktatásszervezők, hallgatók és a szakmai szervezetek, munkáltatók 

képviselői vesznek részt. A több hónapon át folyó műhelymunka-sorozatban nemcsak a 

fejlesztési feladatok elvégzése történik, hanem a célok elérése érdekében közös gondolkodás, 

tudásmegosztás és együtt-tanulás is zajlik. A műhelymunkával párhuzamosan referencia-

felsőoktatási intézményekben (ún. pilot tevékenységekben) egymásra épülő képzési 

programok kimeneti logika alapú felülvizsgálata zajlik, amelybe bekerülnek a műhelymunka 

részeredményei, felvetései, ajánlásai, megvitatásuk és kipróbálásuk is, a tapasztalatok pedig 

visszacsatolódnak a műhelymunkába. Mind a munkacsoportokat, mind a 

referenciaintézményeket fejlesztéstámogató szakemberek segítik háttéranyagokkal, 

kérdésekkel, felvetésekkel. Ők közvetítik a munkacsoportok és a referenciaintézmények 

között a felmerült dilemmákat, megoldási alternatívákat, javaslatokat is. Ez a közös, komplex 

fejlesztő munkafolyamat egyben olyan többlet-tudáshoz juttatja a benne résztvevőket, amely 

révén ők is alkalmassá válnak képviselni, továbbvinni saját intézményi közegükben az új 

gondolatokat, módszereket, javaslatokat. 

Ezt a komplex, munkacsoportokat, referenciaintézményeket és támogató szakértőket közös 

munkafolyamatba szervező fejlesztőmunkát a projekt öt kulcsszakértője tervezte, kíséri 

figyelemmel és adja hozzá a szakmai támogatást. Ők azok, akik a végén képződő 

eredményeket egybedolgozzák és terjesztésre, disszeminációra előkészítik. 
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A fejlesztőmunka szereplőit az alábbi ábra mutatja 
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