
Képesítési keretrendszerek és 
tanulási eredmények 
pályatanácsadói szemmel

Balogh Edit, EQF-NCP szakmai vezető

Navigátor 2021

szakmai műhely



Képesítési keretrendszerek

képesítési keretrendszerek
jöttek létre az egyéni 

felhasználók támogatására

diploma 
fordíttatása 

drága, 
költségek, 
időigényes 

(sokszor nem 
informatív)

országonként 
eltérő képzések

növekvő 
mobilitás



Miért van egyre nagyobb szerepe a 
képesítéseknek európai szinten?

Fogalom

tisztázások

Keretrendszerek 
összehasonlítása

Képesítések tanulási eredményekben történő megfogalmazása

Tanulási 
lehetőségek 
Európában 

Képesítési 
nyilvántartások

Kimenet 
szemléletű 
és tanuló 
központú 
oktatás és 

képzés

Képesítési 
szintek 

feltüntetése

Képzési kínálat és 
munkaerő-piaci  

igények 
összehangolása 

Nemformális 
és informális 

tanulás 
elismerése

Korábban 
megszerzett 

tanulási 
eredmények 
validációja



Hogyan szolgálja az európai mobilitást a 
képesítések szintezése?

MKKR - HuQF

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

EKKR-EQF

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

QQI 
(Ír Képesítési Keretrendszer)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10



Mi jelenti a közös alapot az átláthatósághoz? 
Mit mutatnak meg a tanulási eredmények?

Mit tud? Mit ért?
Mit képes 
elvégezni?

Milyen 
hozzáállása 

van? 
Kompetencia

Tudás

•elméleti és 
tárgyi 

ismeretek, 
műveltség és 
szakértelem

Képesség

•motoros és 
kognitív 

képességek a 
cselekvésben

Attitűd

•értékelő 
viszonyulás, 
gondolatok, 
viselkedések

Autonómia és 
felelősségvállalás

•adott 
tevékenységre 
jellemző egyéni 

és szakmai 
boldogulás a 

munka 
világában

TANULÁSI 
EREDMÉNYEK -

DESZKRIPTOROK



Hogyan használhatók a tanácsadók mindennapi 
munkájában a képesítési keretrendszerek?

pályatanácsadás karriertervezés továbbtanulás
munkaerő-piaci 
elhelyezkedés



Hogyan kapcsolódik össze a kereslet és a kínálat? 
Milyen igényekre tud reagálni a képzési szektor? 

Munkaerő-
piac

Képzési 
szektor

Foglalkozásokhoz 
szükséges tudás, 

készségek, 
kompetencia

Tanulási 
eredményeket 

tanúsító 
képesítések 



Hogyan építhető be a nemformális és informális tanulási 
környezetben szerzett tudás és képesség az egyén 
életpályájába?

Formális tanulás

általános iskolai tanulás

középiskolai tanulás

szakképző intézmények 
tanulmányai

felsőoktatási tanulmányok

képesítést adó 
felnőttképzési kurzusok 
stb.

Nemformális tanulás

munkahelyi belső képzések, 

állampolgári ismeretekre 
felkészítő képzések,

hobbi végzéséhez tartozó 
felkészítések,

soft skillek fejlesztését 
segítő tanfolyamok,

önismereti kurzusok 

nyelvtanfolyam stb.

Informális tanulás
tudományos-
ismeretterjesztő tartalmú 
filmek, 

külföldi utazás, 

múzeumlátogatás, 

online tartalmak és játékok, 

hobbi gyakorlása, 

önkéntes tevékenység, 

színházlátogatás 

munkavégzés stb.

VALIDÁLÁS azonosítás dokumentálás értékelés elismerés



Tanulási szokások és tanulási eredmények a 
pandémia idején



Miért fontos a képesítések tanulási eredményekben 
történő megfogalmazása, a  szintek jelölése?

Érthetőség, közös 
nyelv

Képesítések 
választásában 

segít

Európai tanulási 
lehetőségek 
választását 
támogatja

Naprakész 
adatbázis, 

nyilvántartás

Munkaadók 
számára 

tájékoztat

Támogatja a 
mobilitást



Mit segít elő a képesítési keretrendszerek 
konzekvens használata?

Átláhatóság, 
megbízhatóság



EQF-NCP 2021 – 2024

www.magyarkepesites.hu


