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ÖSSZEFOGLALÓ 
Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (EKKR) az oktatás és 
képzés területén folytatott európai együttműködés összefüggésében létrehozott eszköz, 
amelynek célja, hogy előmozdítsa a munkavállalók és tanulók mobilitását és az egész 
életen át tartó tanulást. Az összefoglaló tömören bemutatja e vizsgálat eredményeit, 
valamint értékeli az EKKR relevanciáját, végrehajtását és eredményeit. Végezetül 
bemutatjuk a következtetéseket és ajánlásokat. 

Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének 
relevanciája 

Az EKKR a különböző országok nemzeti képesítési keretrendszereit egy nyolcszintű, közös 
európai referenciakeretbe kívánja kapcsolni. Az egész életen át tartó tanulás európai 
képesítési keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2008. április 23-i európai parlamenti és 
tanácsi ajánlás (2008/C 111/01) felkéri a tagállamokat, hogy:  

 2010-ig kapcsolják össze nemzeti képesítési rendszereiket az európai képesítési 
keretrendszerrel; 

 2012-ig minden egyes új képesítésben jelezzék az EKKR-szintet;  
 tanulási eredményeken alapuló megközelítést alkalmazzanak a képesítések 

meghatározásakor és leírásakor, és mozdítsák elő a nem formális és informális tanulás 
elismerését; 

 támogassák és alkalmazzák az oktatási és képzési minőségbiztosítás elveit;  
 jelöljenek ki nemzeti koordinációs pontokat. 
 

Az egész életen át tartó tanulásnak – azaz az európai szociális modell egyik alapelemének – 
az erősítése, valamint a munkavállalók és tanulók mobilitásának a képesítési rendszerek 
jobb átláthatóságán keresztüli elősegítése szükségszerűségnek tekinthető a demográfiai 
változás, a gyors társadalmi, technológiai és gazdasági változások, a folyamatban lévő 
globalizáció, valamint az a munkavállalók európai és harmadik országok közötti 
mobilitásának fényében. Az EKKR-en keresztül a képesítések és az oktatási rendszerek 
jobban összehasonlíthatók és átláthatóbbak, végső soron előmozdítva a munkavállalók és 
tanulók országok közötti mobilitását, az oktatási rendszerek közötti mobilitást és az egész 
életen át tartó tanulás lehetőségeinek bővülését. 
Az EKKR kialakítását és az ajánlás végrehajtását – amely szorosan kapcsolódott az európai 
oktatási menetrendhez (különösen a szakképzés és felsőoktatás tekintetében) és 
tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét – széles körben támogatták európai szinten. 
Egyben világszerte is egyértelműen a képesítési keretrendszerek létrehozása felé 
mozdulnak el.  
A képesítési keretrendszereknek különböző típusai léteznek (kommunikációs, reform- és 
átalakítási keretrendszerek). Az EKKR transznacionális keretrendszerként kommunikációs 
keretrendszernek tekinthető (egy fordítási eszköz). A tagállami szinten megtervezett, 
kialakított és végrehajtott nemzeti képesítési keretrendszerek mind a három típust 
képviselik. 
Elméleti szempontból az EKKR beavatkozási logikája megbízhatónak tűnik. Az EKKR világos 
célkitűzéseket terjesztett elő (a munkavállalók és a tanulók mobilitásának elősegítése, 
valamint az egész életen át tartó tanulás előmozdítása), a képesítési keretrendszerek pedig 
rendkívül releváns eszköznek tűnnek a célok eléréséhez azzal, hogy nagyobb 
átláthatóságot és összehasonlíthatóságot biztosítanak a képesítési rendszerek között. 
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Azonban ahelyett, hogy a munkaerőpiacot célozná meg, az EKKR kialakításában főként az 
oktatáspolitikához kapcsolódik, és kevésbé a munka világához. 
Az EKKR általános célkitűzését és felépítését illetően szorosan kapcsolódok az európai 
oktatási kezdeményezésekhez és eszközökhöz (például az ECVET (Európai szakképzési 
kreditrendszer), az Europass, az EQAVET (a szakképzés európai minőségbiztosítási 
referenciakerete), az ESG (európai szabványok és iránymutatások), a QF EHEA (az európai 
felsőoktatási térség képesítési keretrendszere), a nem formális és az informális tanulás 
hitelesítése), és elméletben ezek a kezdeményezések kölcsönösen támogatják egymást. 
Azonban túl korai lenne teljes körűen azonosítani e kezdeményezések eredményeit és az 
EKKR működésére gyakorolt hatásukat, mivel kialakításuknak egy korai szakaszában 
vannak. Emellett az EKKR más főigazgatóságok által irányított kezdeményezésekhez is 
kapcsolódik, mint amilyen a készségek, kompetenciák és foglalkozások európai osztályozási 
rendszere (ESCO) (DG EMPL és DG EAC), valamint a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló 2005/36/EK irányelv (DG MARKT). Ez utóbbi tekintetében néhány egyértelmű 
különbség látható, mivel az EKKR egy nyolcszintű kimenetalapú rendszer, míg az irányelv 
egy bemeneti változókon alapuló ötszintű rendszerből áll. Ezért ajánlott lenne 
összehangolni a két rendszert.  

Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének 
végrehajtása 

Az EKKR-ről szóló ajánlásban a tagállamok önkéntesen beleegyeztek többek között abba, 
hogy képesítéseiket megfeleltetik az EKKR szintjeivel. Az Európai Bizottság a szubszidiaritás 
elve értelmében csupán segítő szerepet tölthet be. Hogy ösztönözzék a tagállamokat az 
ajánlás követésére, a nyitott koordinációs módszer keretében számos eszköz áll 
rendelkezésre. A nyitott koordinációs módszer „célja az, hogy segítsen a tagállamoknak 
politikáik fokozatos kialakításában”. A más politikai területeken alkalmazott nyitott 
koordinációs módszerrel kapcsolatos korábbi kutatások alapján leszűrhetők azok a 
feltételek, amelyek döntő fontosságúak a nyitott koordinációs módszer sikeres 
végrehajtásában, azaz: 1) előkészítő politikai szerepvállalás; 2) közös érdek; 3) magas 
szintű intézményesülés; 4) egyedi célkitűzések, referenciaszintek és mutatók rendelkezésre 
állása; 5) az érdekelt felek bevonása és együttműködése; és 6) konfliktus a fellépést 
ösztönző és az attól vonakodó tagállamok között. A fő megállapításokat e feltételek mentén 
fogalmaztuk meg (a megállapításokat uniós és tagállami szinten is ismertetjük).  

1) Előkészítő politikai szerepvállalás 
Korábban gyakran tettek olyan lépéseket, amelyek tudatosítottak egy témát, és növelték a 
szerepvállalást ezen a téren. Léteznie kell bizonyos alapoknak ahhoz, hogy folytatni tudják 
a politikai terület fejlesztését. Ez mindenképpen igaz az uniós szintre, ahol sok tagállamnak 
kell ismernie a témát, azonban magára a tagállami szintre is, ahol a politikai területnek 
bizonyos múlttal kell rendelkeznie. 
 
Az EU szintjén:  

 Az EKKR hosszú fejlődési időszakon ment keresztül, mielőtt ténylegesen formalizálták a 
Szerződésen alapuló ajánlással.  

 Az uniós szintű érdekelt felek körében erőteljes az elkötelezettség. 

 Az EKKR-ről szóló ajánlás kiterjedt vizsgálatokon és konzultációkon alapul.  
 
A tagállamok szintjén: 

 A kiinduló álláspontokat illetően nagy eltérések vannak a tagállamok között. Néhány 
tagállamban már létezett keretrendszer, illetve volt tapasztalatuk a tanulási kimeneten 
alapuló megközelítésben, míg másoknak nem.  
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 A tagállamok többsége már jóval a 2008-as ajánlás előtt részt vett az EKKR-projektben, 

az azonban továbbra is kétséges, hogy tagállami szinten is minden érdekelt fél, például 
a munkáltatók, a munkavállalók és az oktatási szektor olyan mértékben vett részt, hogy 
megteremtődött a kölcsönös felelősségvállalás.  

 Az országok többségében tanulmányozták a kérdést (pl. konzultációk, szakmai 
tanulmányok, feltérképezések, kísérleti tanulmányok formájában), hogy megbízható 
alapokra állítsák a nemzeti képzési keretrendszereket és az EKKR-nek való 
megfeleltetésüket. 

2) Közös érdek 
A tagállamoknak közös ügynek kell tekinteniük azt, hogy fontos egy bizonyos politikai 
terület fejlesztése. Európai diskurzusnak kell kialakulnia a témában, hogy hasonló 
értelmezés alakuljon ki a fogalmakról és a rendelkezésre álló eszközökről, valamint 
megállapodás jöjjön létre egy bizonyos minőségi szint eléréséről. Ennek eredményeként 
meg kell teremteni a közös felelősségérzetet, ami az elért szakpolitikai eredmények fő 
mozgatórugója, és ami motivációként is szolgál a nemzeti politikák javítására. 
 
Az EU szintjén:  

 Az EKKR a tagállami és uniós érdekelt felek közös érdekén alapul.  

 E közös érdeknek további támaszul szolgálnak azok a feljegyzések és iránymutatások, 
amelyek célja a tagállamok támogatása a 2008-as ajánlás végrehajtásában. A folyamat 
„cselekedve tanulásként” jellemezhető, ekképpen a tudásalap a folyamat során 
fejlődött. E fejlődést ragadták meg a Cedefop és az Európai Bizottság által a tagállamok 
számára a folyamat során iránymutatásként kidolgozott feljegyzések.  

 
A tagállamok szintjén: 

 Bár az EKKR-ről szóló ajánlásban használt terminológia nem mindig van összhangban 
más európai kezdeményezésekkel (pl. a „kompetencia” fogalma eltérő), a nyelvezete 
elég világos ahhoz, hogy a tagállamok összekapcsolják saját kezdeményezéseikkel.  

 A megfeleltetési folyamatot illetően a tagállamok néhány nehézségbe ütköznek. A 
legfontosabb nehézségek a nemzeti rendszer/keretrendszer és az EKKR szintleírói 
közötti kapcsolat indokolásához és a tanulási kimeneten alapuló megközelítéshez 
kapcsolódnak. Más nehézségek bizonyos képesítések pozicionálásával (pl. érettségi 
bizonyítvány), a nem formális és az informális tanulás hitelesítési eljárásainak 
kialakításával, valamint a tanulási kimeneten alapuló megközelítésre hangolt 
minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával kapcsolatban merültek fel.  

 Továbbra is nehezen látható, hogy a „terepen” (azaz az oktatási intézmények, 
munkavállalók, munkáltatók és polgárok szintjén) miként alakul a közös érdek. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az EKKR releváns legyen a munka világában és az 
oktatásban nemzeti szinten, a legalsó szinten tovább kell fejleszteni ezt a közös 
érdeket. 

3) Intézményesülés 
A magas fokú intézményesülés azt jelenti, hogy olyan szervezeti felépítés létezik, ahol az 
emberek folyamatosan dolgoznak egy adott szektor koordinálásán és fejlesztésén. 
Valakinek vállalnia kell a koordinátori szerepet, hogy összehangoljon egy nagyléptékű 
együttműködési folyamatot, mint amilyen a nyitott koordinációs módszer. 
 
Az EU szintjén:  
 A 2008-as ajánlás értelmében az EKKR végrehajtásának nyitott koordinációs módszere 

a Szerződésen alapul.  

 A 2013 utáni időszak tekintetében új mandátumra van szükség az EKKR végrehajtására 
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irányuló uniós szintű munka folytatásához.  

 Az uniós szintű szerepeket és felelősségi köröket világosan meghatározták az EKKR 
tanácsadó csoport (EQF AG), az Európai Bizottság, a Cedefop, az Európa Tanács, az 
Európai Képzési Alapítvány (ETF), a tagállamok és más érdekelt felek (pl. a szociális 
partnerek) között.  

 Az Európai Bizottságban a munka koordinálására rendelkezésre álló humán erőforrások 
inkább korlátozottnak tűnnek, annak azonban nincs jele, hogy ez akadályozná segítő 
szerepüket, ami láthatóan nagyon jól működik.  

 
A tagállamok szintjén:  
 Tagállami szinten a szerepek és felelősségi körök megosztása az EKKR végrehajtására 

választott megközelítés intenzitásától függ, és az érdekelt felek közötti 
szerepmegosztások tendenciaszerűen folytatódnak, bár néha ajánlatos lenne kisebb 
változtatásokat véghez vinni a struktúrákban, más érdekelt feleket is bevonva. 

 A legtöbb országban az EKKR-ről szóló ajánlás végrehajtása az oktatásügyi 
minisztérium (vagy más hasonló szervezet) kezében van. Néhány ország szándékosan 
választotta azt, hogy a nemzeti képesítési keretrendszer fejlesztésének koordinálását az 
oktatásügyi minisztériumon kívülre helyezi, hogy közelebb vigye a képesítési 
keretrendszert a munkaerőpiachoz és kialakítsa a keretrendszerrel kapcsolatos 
kölcsönös felelősségvállalást. Ennek láthatóan pozitív eredményei vannak a 
keretrendszer munkaerő-piaci irányultsága terén. 

 
4) Egyedi célkitűzések, referenciaszintek és mutatók rendelkezésre állása 
Ha nincsenek egyértelmű célkitűzések, referenciaszintek és mutatók, akkor gyakran nehéz 
konkrét cselekvéseket ösztönözni és mérni az eredményeket. A sikeres nyitott koordinációs 
módszer ezért egyedi célkitűzéseket, referenciaszinteket és mutatókat tartalmaz. 
 
Az EU szintjén:  
 Uniós szinten célkitűzéseket határoztak meg és megfelelő monitoring rendszert 

léptettek életbe (pl. az Európai Bizottság és a Cedefop által támogatott EKKR tanácsadó 
csoport).  

 Bár világos uniós célokat határoztak meg az EU 2020 és az Oktatás és képzés 2020 
stratégiák keretében, nincs egyértelmű kapcsolat az EKKR és e célok között azt illetően, 
hogy az EKKR milyen módon járul hozzá e célok eléréséhez (pl. a munkavállalói és 
tanulási mobilitás, valamint az egész életen át tartó tanulásban való részvétel terén). 
Egyértelműen nyomon kell követni, hogy az EKKR miként járul hozzá ezekhez a 
célokhoz.  

 
A tagállamok szintjén:  
 Az ajánlás célkitűzéseit világosan meghatározták és határidőket rögzítettek.  

 Az első határidőt illetően (a nemzeti rendszerek megfeleltetése az EKKR-szinteknek) a 
legtöbb ország a megadott határidőig nem véglegesítette a megfeleltetési jelentéseket. 
Azonban a késedelem nem okoz majd problémát, mivel valamennyi részt vevő ország 
mintegy két éven belül véglegesíteni fogja a megfeleltetési jelentéseket.  

 Sokkal problémásabb a második határidővel kapcsolatos haladás, amely azt 
tartalmazza, hogy minden új képesítést és Europass-dokumentumot hozzá kell rendelni 
a megfelelő EKKR-szinthez. Sok ország még meg sem kezdte azon eljárások 
kidolgozását, amelyek garantálják, hogy ez megtörténjen, még azok sem, amelyek már 
véglegesítették a megfeleltetési jelentést. Ez aggodalomra ad okot, hiszen ez a második 
lépés erősíti meg az EKKR-t úgy, hogy a tagállamokban kézzelfogható eredményeket 
mutasson fel. 
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5) Az érdekelt felek bevonása és együttműködése  
Az érdekelt felek bevonása és szerepvállalása döntő szereppel bír a nyitott koordinációs 
módszer sikerében, mivel a módszer elméletben alulról felfelé irányuló megközelítésként 
működik. A közösségi szintű iránymutatás és koordináció csak akkor lesz eredményes és 
fenntartható, ha a programot támogatja a tagállamok civil társadalma, és azt aktívan 
végrehajtják helyi szinten.  
 
Az EU szintjén:  
 Már kezdettől fogva az érdekelt felek különböző csoportjait vonták be, akik az EKKR 

tanácsadó csoport tagjaiként még mindig részt vesznek a munkában.  

 Még inkább lehetne ösztönözni azon más főigazgatóságok szorosabb bevonását, 
amelyeknek természetükből fakadóan érdekük az EKKR végrehajtása (pl. a DG EMPL és 
a DG MARKT), annak érdekében, hogy fokozzák az EKKR munkaerő-piaci irányultságát.  

 
A tagállamok szintjén:  
 Különbséget lehet tenni az érdekelt felek két csoportja, nevezetesen az oktatási szektor 

és a munkaerőpiachoz kapcsolódó érdekelt felek között.  

 Az első csoport (oktatási szektor) általában mélyebb szerepet vállal, mint a második (a 
munkaerőpiachoz kapcsolódó érdekelt felek).  

 Szemmel láthatólag nehéz bevonni a munkaerő-piaci oldalt, ami a munkáltatók 
érdeklődése hiányának is betudható, akik néhány országban úgy vélik, hogy az EKKR/a 
nemzeti képesítési keretrendszer nem bír jelentőséggel számukra. Ez komolyan 
fenyegeti a nemzeti képzési keretrendszerekkel kapcsolatos kölcsönös felelősségvállalás 
célkitűzését és azt a munkaerő-piaci szerepet, amelyet e keretrendszerek betölteni 
hivatottak. 

 
6) Konfliktus a fellépést ösztönző és az attól vonakodó tagállamok között  
Az egymással ütköző vélemények miatt azok a tagállamok, amely ösztönzik a cselekvést, 
megpróbálják meggyőzni a vonakodó tagállamokat, hogy csatlakozzanak hozzájuk egy 
adott politikai terület fejlesztésében. Ha nincs konfliktus, akkor vita sincs, és kevés 
fellépést indítanak el. Ugyanez igaz a nemzeti szintre, ahol meg kell győzni a vonakodóbb 
feleket egy lehetséges nemzeti prioritás fontosságáról. Ahhoz, hogy egy téma felkerüljön a 
nemzeti napirendre, kell lennie valakinek, aki teljes mértékben meg van győződve annak 
fontosságáról, és további támogatásért lobbizik. 
 
Az EU szintjén: 
 Az uniós szintű végrehajtás csak akkor lehet sikeres, ha a tagállami szintű végrehajtás 

hiteles. 

 A részt vevő országok eltérő fokig dolgozták ki nemzeti képzési keretrendszereiket és 
EKKR megfeleltetési jelentéseiket. Érzik annak szükségességét, hogy kritikus 
visszajelzéseket kell küldeniük, támogatniuk kell a többi tagállamot és ösztönözniük kell 
egymást az ajánlás végrehajtása során. Bizonyított, hogy a tagállamok más tagállamok 
nyomására kiigazították megfeleltetési jelentéseiket.  

 Mindeddig nem kerültek napvilágra mély konfliktusok, azonban a végrehajtást 
fenyegetik potenciális veszélyek (pl. az érettségi bizonyítvány 4. vagy 5. szintre 
helyezése, de a második határidő felé tett haladás is). A jövő mondja meg, hogy a 
nyitott koordinációs módszer milyen választ ad a lehetséges konfliktusokra, és 
rugalmasnak bizonyul-e.  

 Az Európai Bizottság és a Cedefop fontos közvetítő szerepet tölt be a tagállamok közötti 
lehetséges konfliktusok megelőzésében azzal, hogy már jó előre megkezdi a vitákat a 
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tagállamokkal, és stratégiai módon alkalmazza a társaktól való tanulás módszerét a 
lehetséges konfliktusok korai szakaszban történő megvitatása érdekében.     

 
A tagállamok szintjén:  
 Általában az a következtetés vonható le, hogy azokban az országokban, ahol 

reformprogramként használják az EKKR-t, sokkal súlyosabbak a konfliktusok a 
különböző érdekelt felek között (pl. az oktatási szektorok között, az oktatási szektor és 
a munkáltatók között), mint ott, ahol az EKKR-t inkább technikai szemlélettel hajtják 
végre, hiszen itt nem befolyásolja a kialakult és működő rendszereket vagy kereteket.  

 Néhány országban az előzetes technikai végrehajtás olyan vitákat és konfliktusokat vált 
ki, amelyek hosszú távon az oktatási rendszerek komolyabb átalakítását követelik meg. 

 

Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének eredményei 

A képesítési keretrendszerekről szóló szakirodalomban kritikus értékelések találhatók a 
képesítési keretrendszerek hatásáról. Mindezek alapján néhány szerző azt állítja, hogy 
hiányzik a képesítési keretrendszerek végrehajtását megalapozó bizonyíték. Mások azt 
említik meg, hogy a tanulási kimenet felé való elmozdulás destabilizálhatja a meglévő 
oktatási struktúrákat, és elvonhatja a figyelmet a súlyosabb nemzeti oktatási kérdésekről 
(mint amilyen az iskolai lemorzsolódás). Bár ezeket a beszámolókat a „tiszta politikai 
meggyőződés” ellenpontjaként értékelik, annak megcáfolhatatlan bizonyítéka, hogy a 
képesítési keretrendszereknek nem lesz hatása, ugyanúgy kétségbe vonható, mint azé, 
hogy lesz majd hatásuk. Hogy világos és értelmes áttekintést adjunk az eredményekről, 
először is meg kell határozni a képesítési keretrendszerek által elérni kívánt 
hatáskategóriákat. Másrészt realisztikusan kell szemlélni, hogy a végrehajtás időkerete 
fényében ésszerűen mi mérhető és mi zárható le. Hogy kiegyensúlyozott ítéletet 
alkothassunk az EKKR-ről szóló ajánlás végrehajtásának kimeneteléről, három 
eredménykategóriát kell megkülönböztetnünk: kimenet, eredmények és hatás.  

 Következtetésként azt lehet levonni, hogy az egész EKKR-projekt kimenete a legtöbb 
részt vevő érdekelt fél számára eddig kielégítő, és a projekt a terv szerint halad. A 
2008-as ajánlás és az előkészítő munka nyomán sok tevékenység indult el a 
tagállamokban és európai szinten, amelyek egyértelműen az ajánlás végső 
célkitűzéseihez kapcsolódtak. Súlyos hiányosság azonban, hogy kérdéses, vajon a 
megfeleltetés második lépése befejeződik-e. 

 Az EKKR-projektnek a nagyobb átláthatóságként és az érdekelt felek bevonásaként 
meghatározott eredményei az ajánlás közzétételét követően majd négy évvel 
ígéretesek, ezen a ponton azonban nem elégségesek a végleges célkitűzések 
megvalósításához, azaz a munkavállalói és tanulói mobilitás javításához és az egész 
életen át tartó tanulás fokozásához. Nemzeti szinten a következő területeken nem 
sikerül elégséges előrelépést elérni: a tanulási kimeneten alapuló megközelítés 
végrehajtása, az érdekelt felek bevonása, a minőségbiztosítási rendszerek létrehozása 
és a nem formális és az informális tanulás hitelesítési eljárásainak további kialakítása. 

 Az EKKR fő célkitűzései – azaz az egész életen át tartó tanulás és a munkavállalói és 
tanulói mobilitás fokozása – tekintetében megvalósult hatás ebben a pillanatban nem 
tehető kellően láthatóvá. Először is, most még (alig 4 évvel az ajánlás után) viszonylag 
korán van ahhoz, hogy lássuk az eredményt, továbbá csak nem ellenőrzött bizonyítékok 
léteznek, mint például olyan országok, ahol a képesítési keretrendszerek elősegítik a 
korábban megszerzett tudás hitelesítését és összehasonlíthatóvá teszik a nemzeti 
rendszereket. Másrészt amiatt, hogy az előirányzott eredmények terén nem történt 
előrelépés, továbbra is kétséges, hogy rövid távon elérik-e a teljes hatást.  
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Következtetések 

Az EKKR-ről szóló ajánlás végrehajtása nagy presztízsű, átfogó és kihívásokkal teli uniós 
projekt, amely nagy elkötelezettséget kíván meg az érdekelt felektől uniós és nemzeti 
szinten. E projekt relevanciáját, végrehajtását és első eredményeit elemezve az a 
következtetés vonható le, hogy az EKKR-ről szóló ajánlás végrehajtása a sikeres nyitott 
koordinációs módszer egyik példájának tekinthető. 
Mindazonáltal a következő kritikus következtetések vonhatók le, megemlítve néhány 
komoly kihívást és technikai kérdést, amelyek fenyegethetik az EKKR-ről szóló ajánlás 
teljes körű és hiteles végrehajtását:  

 Nincs egyértelmű kapcsolat az EKKR és az EU2020 és az Oktatás és képzés 2020 
stratégiák keretében meghatározott uniós célok között. Jobban ki kell fejteni, 
hogy az EKKR miként járul hozzá e célok eléréséhez (pl. az egész életen át tartó 
tanulásban való részvétel).  

 Elmaradt más olyan főigazgatóságok bevonása, amelyeknek természetükből 
fakadóan érdekük az EKKR végrehajtása (pl. a DG EMPL és a DG MARKT). Ezt 
tovább lehetne fejleszteni annak érdekében, hogy fokozzák az EKKR munkaerő-piaci 
irányultságát. 

 A tagállamok különböző kiindulási pontokról kezdték meg a munkát. Vannak olyan 
tagállamok, amelyek régóta kialakult keretrendszerekkel rendelkeznek, míg 
másoknak még az alapelveket kell megvitatniuk és megvalósítaniuk. Ez a kiinduló 
szakaszban meglévő különbség befolyásolta az EKKR-ről szóló ajánlás 
végrehajtása terén elért előrelépést és a nemzeti képesítési keretrendszerek 
létrehozását. 

 Egyértelmű ellentmondás van a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelv bemeneti változókon alapuló ötszintű rendszere és az EKKR 
kimeneten alapuló nyolcszintű rendszere között. Ajánlott lenne összehangolni a két 
rendszert.  

 Néhány tagállam nehézségekkel szembesül a megfeleltetési folyamatban (a 
nemzeti rendszerek és az EKKR-szintek közötti megfeleltetés első 
határideje). Ezek a nehézségek főként a következőkkel vannak kapcsolatban: 

o A nemzeti rendszer/keretrendszer és az EKKR szintleírói közötti kapcsolat 
indokolása. 

o Korlátozott előrelépés a tanulási kimeneten alapuló megközelítés 
alkalmazásában.  

o Bizonyos képesítések pozicionálása a nemzeti képesítési keretrendszerben, 
majd ezt követően a megfeleltetésük az EKKR-ben (ennek szembeszökő 
példája az a vita, hogy hová helyezzék el a felsőoktatási tanulmányokra 
feljogosító érettségi bizonyítványt). 

o Hiányoznak a nem formális és informális tanulás bevált hitelesítési eljárásai. 

o A szakképzés és a felsőoktatás közötti viták, amelyek akadályozzák az 
átjárhatóságot, valamint a két alrendszer közötti hagyományos akadályok 
csökkentése. 

o Az a módszer, ahogy az iskolarendszeren kívüli tanulást (nem formális és 
informális tanulás) beépítik és összekapcsolják a nemzeti 
keretrendszerekkel. 
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o Nem fordítanak kellő figyelmet arra, hogy a tanulási kimeneten alapuló 
megközelítésre hangolt minőségbiztosítás érdekében átlátható eljárásokkal 
támasszák alá a képesítési kereteket és rendszereket.  

 Szemmel láthatólag nehéz bevonni a formális oktatási szektoron kívüli érdekelt 
feleket és – még pontosabban – a végső kedvezményezetteket (szociális partnerek 
és a polgárok). Nagy kihívást jelent a munkaerő-piaci oldal bevonása, mivel 
hiányzik az érdeklődés a munkáltatók részéről, akik néhány országban úgy vélik, 
hogy az EKKR/a nemzeti képesítési keretrendszer nem bír jelentőséggel számukra. 
Ez komolyan fenyegeti az oktatás és a munkaerőpiac közötti párbeszédet, a nemzeti 
képzési keretrendszerekkel kapcsolatos kölcsönös felelősségvállalás célkitűzését és 
azt a munkaerő-piaci szerepet, amelyet e keretrendszerek betölteni hivatottak. 

 Sok ország – köztük azok is, amelyek már véglegesítették megfeleltetési 
jelentéseiket – még el sem kezdett dolgozni azokon az eljárásokon, amelyek 
garantálják, hogy minden új képesítésben és Europass-dokumentumban utaljanak a 
megfelelő EKKR-szintre (második határidő). 

 A nemzetközi képesítések megfeleltetése valamilyen módon a próbája annak, 
hogy mennyire összehasonlíthatók a nemzeti képesítési keretrendszerek. A 
kulcskérdés az, hogy a képesítéseket koordinált fellépés hiányában minden ország 
ugyanarra az EKKR-szintre helyezi-e.  

A fent említett kérdéseket összefoglalva az EKKR teljes körű és hiteles végrehajtását a 
kölcsönös bizalom hiánya veszélyeztetheti. Az abbéli eltérések, hogy az országok miként 
foglalkoznak a végrehajtással, károsan befolyásolhatják a tagállamok által az EKKR más 
országokbeli végrehajtásába vetett bizalmat. A kölcsönös bizalom növelése érdekében a 
legelső prioritást az képezi, hogy minden érdekelt felet bevonjanak a folyamatba. Ez teljes 
mértékben csak úgy végezhető el, hogy végrehajtják a megfeleltetési folyamat 
második lépését: az EKKR-szint megadását minden új képesítésben. A pillanat kedvez a 
képesítési keretrendszerek fejlesztésének, azonban elvész a lendület, ha a vitákban csak a 
magas szintű politikai döntéshozók és a tájékozott érdekelt felek vesznek részt, a szélesebb 
nyilvánosság pedig nem. Ezért a 2013 áprilisáig tartó következő év elsődleges célkitűzése 
az kell, hogy legyen, lezárjuk a megfeleltetés második szakaszát, és a legalsó szinten 
gyakorlati vitákat kezdeményezünk az EKKR funkciójáról és működéséről. Ez a második 
tépés teszi majd lehetővé, hogy az EKKR elkezdje kifejteni hatását, hiszen a 
végfelhasználók csak ekkor fogják látni, használni és megvitatni a rendszert, ezzel 
„lendkerékhatást” kiváltva és fokozva az EKKR eredményeit és hatását. 

Ajánlások 

További fellépések céljából a következő ajánlások fogalmazhatók meg a különböző érdekelt 
felek számára. 

Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és más európai szintű intézmények 
számára: 

 2013 áprilisa után is fenn kell tartani az EKKR tanácsadó csoport mandátumát, 
tekintettel a következőkre: az EKKR végrehajtásának jelentősége a jövőbeli európai 
munkaerőpiac és oktatási rendszer szempontjából; a képesítési keretrendszerek 
kidolgozása felé mutató globális tendencia; az európai és tagállami szinten tett 
erőfeszítések az egymás nemzeti képesítési keretébe vagy rendszerébe vetett 
kölcsönös bizalom kiépítésére; és végül a már előállított kimenet és annak 
megakadályozása, hogy a folyamat holtpontra jusson.  
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Az európai képesítési keretrendszer végrehajtásának állása 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 Az EKKR az új időszakban kevésbé oktatási menetrend, hanem inkább munkaerő-

piaci indíttatású menetrend legyen, amely sokkal intenzívebb párbeszédet folytat 
az oktatási és a munkaerő-piaci érdekelt felek között. Ez nem következik be egyik 
napról a másikra, azonban a fennmaradó időszakban jelentős előrelépést kell tenni a 
megfeleltetés második lépcsője és a fő akadályok lebontása terén. 

 Az Európai Bizottság által a 2008–2013-as időszakról készítendő értékelésnek 
visszatekintést, de ami még fontosabb, előretekintést is kell tartalmaznia 
arról, hogy az EKKR kialakítása és végrehajtása miként javítható úgy, hogy jobban 
kapcsolódjon a munkaerőpiachoz, és nagyobb hatást érjen el a legalsó szinten.  

 Pontosabban kell tisztázni, hogy az EKKR miként járul hozzá az EU 2020 és 
az Oktatás és képzés 2020 stratégiák fő célkitűzéseihez (egész életen át tartó 
tanulás, valamint a munkavállalói és tanulói mobilitás), mégpedig úgy, hogy 
világosabban meghatározzák a közbenső célkitűzéseket (például a tanulási 
kimeneten alapuló megközelítés végrehajtása, minőségbiztosítási rendszerek 
kidolgozása, valamint a nem formális és informális tanulás hitelesítési eljárásainak 
kidolgozása).   

 Uniós szinten jobban be kell vonni más főigazgatóságokat (DG EMPL és DG 
MARKT), így segítve elő az elmozdulást az oktatási menetrend felől a sokkal inkább 
munkaerő-piaci indíttatású menetrend felé.  

 Még jobban össze kell hangolni az európai eszközöket és kezdeményezéseket, 
és fel kell számolni különösen a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelv bemeneti változókon alapuló ötszintű rendszere és az EKKR 
kimeneten alapuló nyolcszintű rendszere közötti ellentmondást.  

 

Az EKKR tanácsadó csoport és a tagállamok számára: 

 Jobban kell összpontosítani a megfeleltetés második szakaszára (jelezve a 
megfelelő EKKR-szintet minden egyes új képesítésben, bizonyítványban és 
Europass-dokumentumban). 

 Meg kell állapodni a megfeleltetés második szakaszának időkeretében, 
iránymutatásokat kell kidolgozni és terjeszteni, és végül meg kell osztani a 
második szakasszal kapcsolatos tapasztalatokat és bevált gyakorlatokat.  

 Tovább kell fejleszteni és végre kell hajtani a tanulási kimeneten alapuló 
megközelítést, valamint a nem formális és informális tanulás megfelelő 
hitelesítési eljárásait.  

 Előtérbe kell állítani a minőségbiztosítási rendszerek létrehozását minden 
oktatási szektor tekintetében, figyelembe véve a képesítésekkel kapcsolatban a 
tanulási kimeneten alapuló megközelítést. 

 

A tagállamok és a tagállami érdekelt felek számára: 

 Fokozni kell a munkaerő-piaci érdekelt felek részvételét, hogy fokozzák az 
elkötelezettséget, hogy a végső kedvezményezettekben (polgárok, munkavállalók és 
munkáltatók) kialakuljon a nemzeti képesítési keretrendszer/az EKKR iránti 
felelősségvállalás érzése, és végül hogy ösztönözzék az oktatási és munkaerő-piaci 
érdekelt felek közötti párbeszédet. 
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B. Tematikus főosztály: strukturális és kohéziós politikák 
____________________________________________________________________________________________ 
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 Dolgozni kell a megfeleltetés második szakaszán: meg kell adni minden új 
képesítés EKKR-szintjét, és a legalsó szinten gyakorlati vitákat kell 
kezdeményezni az EKKR funkciójáról és működéséről.   

 Növelni kell annak átláthatóságát a végső kedvezményezettek előtt, hogy a 
szintek miként kapcsolódnak össze, mégpedig azáltal, hogy jobban 
kommunikálják az EKKR-t a végső kedvezményezettek felé. 

 A tanulási kimeneten alapuló minőségbiztosítási rendszereket kell kidolgozni 
minden oktatási szektorra (megvizsgálva egyetlen minőségbiztosítási rendszer 
lehetőségét). 

 Folytatni kell a munkát a nem formális és informális tanulás hitelesítéséről, 
és a nemzeti képesítési keretrendszerekbe be kell építeni a formális oktatási 
szektoron kívüli tanulást.   


