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Program

KONFERENCIA
AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZERRŐL
2011. május 25-26, Budapest
Helyszín: Danubius Hotel Helia
1133 Bp. Kárpát utca 62-64.

2011. május 25.
9:00 – 9:30	Regisztráció
9:30 – 11:00

P lenáris ülés: Elnök: Dr. Dux László (felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős
helyettes államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

9:30 – 9:45	Dr. Hoffmann Rózsa (oktatásért felelős államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Megnyitó a Magyar Elnökség részéről
9:45 – 10:00

J an Truszczyński (oktatásért és képzésért felelős főigazgató, Európai Bizottság):
Köszöntő a Bizottság részéről

10:00 – 10:20	Michael Teutsch (az egész életen át tartó tanulásért és az Európa 2020-ért felelős
főosztályvezető, Európai Bizottság):
	Az Európai Képesítési Keretrendszerről szóló Ajánlás megvalósítása
10:20 – 10:30

Eligazítás

10:30 – 11:00

Kávészünet

11:00 – 13:00

Párhuzamos műhelymunkák 1.

1. műhelymunka: Az Európai Képesítési Keretrendszer iránti bizalom előmozdítása: A nemzeti
megfeleltetési folyamatba vetett bizalom és az érte vállalt felelősség
Elnök: Carina Lindén (Svéd Oktatási és Kutatási Minisztérium, a diákok pénzügyi támogatásáért és a
felnőttoktatásért és képzésért felelős főosztály)
Facilitátor: Derényi András (OFI)
Rapportőr: Krémó Anita (Európai Bizottság, Oktatási és Kulturális Főigazgatóság)
Elóadó: Carita Blomqvist (finn Nemzeti Képesítési Testület, “Nemzetközi megfeleltethetőség és a
képesítések elismerése” osztály)
2. műhelymunka: A nemzeti képesítési keretrendszerek és a tanulási eredmény orientált oktatáspolitika
hatása az oktatásra, képzésre és a tanulás elősegítésére
Elnök: Temesi József (Budapesti Corvinus Egyetem)
Facilitátor: Jens Bjørnåvold (Cedefop)
Rapportőr: Ewa Chmielecka (Varsói Gazdaságtudományi Egyetem)
Elóadó: John Hammond (ír Nemzeti Tantervi és Értékelési Tanács),
André Huigens (Wellantcollege, Hollandia)
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3. műhelymunka: A képesítési keretrendszer mint az egész életen át tartó tanulás ösztönzésének
szakpolitikai eszköze: A nemzeti képesítési keretrendszer mint eszköz az előzetes tudás elismerésére
Elnök: Mike Coles (független szakértő, Egyesült Királyság)
Facilitátor: Wolfgang Müller (Állami Foglalkoztatási Szolgálat, Németország),
Szebeni Kinga (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Rapportőr: Loboda Zoltán (Magyarország brüsszeli Állandó Képviselete)
Elóadó: John O’Connor (Ír Nemzeti Képesítési Hatóság),
Allan Bruun Pedersen (Dán Oktatási Nemzetközi Főosztály, Tudományért, Technológiáért és
Innovációért felelős Minisztérium)
4. műhelymunka: A nemzeti képesítési keretrendszer mint kommunikációs eszköz: Mennyiben
segítik elő az együttműködést és az érintettek közötti dialógust a képesítési keretrendszerek? A képesítési
keretrendszerek mint a kommunikáció eszközei az oktatási és képzés különböző alrendszereinek szereplői között
Elnök: Francis Petel (CGPME, francia munkaadók szervezete a kis- és középvállalkozások érdekképviseletére)
Facilitátor: Michael Axmann (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, ILO)
Rapportőr: Halász Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Elóadó: Francisca Arbizu (független szakértő, Spanyolország)
5. műhelymunka: Az EKKR Unión kívüli dimenziói és a régiók közötti szakpolitikai együttműködés
lehetőségei: A regionális képzési keretrendszerek fejlődése
Elnök: Arjen Deij (Európai Képzési Alapítvány)
Facilitátor: Madhu Singh (UNESCO, Az Egész Életen Át Tartó Tanulás Intézete)
Rapportőr: Patrick Werquin (CNAM, Párizs)
Elóadó: Que Anh Dang (Ázsiai-Európai Együttműködés Egész Életen Át Tartó Tanulás Osztálya)
13:00 – 14:30

Ebéd

14:30 – 16:30

Párhuzamos műhelymunkák folytatása

1. műhelymunka: Az Európai Képesítési Keretrendszer iránti bizalom előmozdítása: Bizalom más
országok megfeleltetési folyamataiban
Előadó: Mile Dželalija (Spliti Egyetem, Természettudományi Kar),
Jan Meers (Flamand Oktatási és Képzési Minisztérium, Belgium)
2. műhelymunka: A nemzeti képesítési keretrendszerek és a tanulási eredmény-orientált oktatáspolitika
hatása: A minőségbiztosítás szerepe az eredmény-orientált megközelítés megvalósításában szolgáltatói szinten
Előadó: John Allan (Skót Képesítési Hatóság),
Volker Gehmlich (Osnabrücki Főiskola)
3. műhelymunka: Az Európai Képesítési Keretrendszer mint az egész életen át tartó tanulás
szakpolitikai eszköze: A képesítési keretrendszerek a pályaorientáció szolgálatában
Előadó: Borbély-Pecze Tibor Bors (Állami Foglalkoztatási Szolgálat)
4. műhelymunka: A nemzeti képesítési keretrendszer mint kommunikációs eszköz: Mennyiben
segítik elő az együttműködést és az érintettek közötti dialógust a képesítési keretrendszerek? A képesítési
keretrendszerek mint a kommunikáció eszközei az oktatási és a munkaerő-piaci szereplők között
Előadó: Benedikte Sterner (Norvég Szakszervezeti Szövetség),
Jolana Blažičková (Humánerőfejlesztési és Munkaerő-piaci Főosztály, TREXIMA)
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5. műhelymunka: Az EKKR Európán kívüli dimenziói és a régiók közötti szakpolitikai együttműködés
lehetőségei: Hogyan tudják a regionális képesítési keretrendszerek elősegíteni a mobilitást a világ különböző
régiói közt?
Előadó: Frances Kelly (Új-Zélandi Oktatási Minisztérium, Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály),
Edwin Mernagh (Ausztrál Oktatási Minisztérium, Foglalkoztatási és Munkaerő-piaci
Kapcsolatok) és Ragnhild Solvi Berg (Európai Bizottság, Oktatási és Kulturális Főigazgatóság)
18:30 – 21:00

Vacsora, kulturális program

2011. május 26.
Elnök: Carlo Scatoli (Európai Bizottság, Oktatási és Kulturális Főigazgatóság)
9:00 – 9:30

Christian Lettmayr (a Cedefop megbízott igazgatója):
Új képesítések a munkaerőpiac változó igényei alapján

9:30 – 9:40

Kérdések

9:40 – 10:30	A műhelymunkák beszámolói:
1. műhelymunka: Krémó Anita (Európai Bizottság)
2. műhelymunka: Ewa Chmielecka (Oktatásügyi Minisztérium, Lengyelország)
3. műhelymunka: Loboda Zoltán (Magyarország brüsszeli Állandó Képviselete)
4. műhelymunka: Halász Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
5. műhelymunka: Patrick Werquin (CNAM, Párizs)
10:30 – 11:00

Kávészünet

11:00 – 12:15

Kerekasztal-beszélgetés
Moderátor: Setényi János (Expanzió Humán Tanácsadó Kft.)
Résztvevők: Sjur Bergan (Európa Tanács, a Felsőoktatási és Történelemtanítási Osztály vezetője)
Sagyibó Viktor (Microsoft Hungary, az oktatási üzletág igazgatója)
	Modláné Görgényi Ildikó (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet,
fõigazgató-helyettes)
Madlen Serban (Európai Képzési Alapítvány, igazgató)
12:15 – 12:30

Hozzászólások

12:30 – 13:00	Záróbeszédek
	Dr. Czomba Sándor (foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, Nemzetgazdasági
Minisztérium)
	Pierre Mairesse (igazgató, Európai Bizottság, Oktatási és Kulturális Főigazgatóság,
Az Egész Életen Át Tartó Tanulás Igazgatósága: horizontális szakpolitikai ügyek és
Európa 2020 stratégia)
13:00 – 14:30

Ebéd

Párhuzamosan:
14:30 – 17:30	Az EKKR Tanácsadó Testületének ülése
14:30 – 17:30	Szeminárium a csatlakozás előtt álló országoknak (az Európai Képzési Alapítvánnyal
közösen szervezve)
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AZ ELŐADÁSOK RÖVID ISMERTETÉSE ÉS
A MŰHELYMUNKÁK VITAINDÍTÓ GONDOLATAI
1. napi vitaindító előadás
Az Európai Képesítési Keretrendszerről szóló Ajánlás megvalósítása
Michael Teutsch, Európai Bizottság, Oktatási és Kulturális Főigazgatóság, az egész életen át tartó tanulásért és az
Európa 2020-ért felelős főosztályvezető
Három évvel az Európai Képesítési Keretrendszer létrehozásáról szóló Ajánlás elfogadása után, félúton a Parlamentnek és a Tanácsnak 2013-ban benyújtandó végrehajtási jelentés felé, a Bizottság áttekinti az EKKR végrehajtásában elért eredményeket. Az értékelés alapját a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlődése és végrehajtása, a nemzeti képesítési keretrendszer szintek EKKR-hez való hozzákapcsolása, az EKKR Tanácsadó Testület,
a Nemzeti Koordinációs Pontok és egyéb releváns szereplők munkája képezi majd. A résztvevők áttekintést
kapnak a tagállamok, az EGK és a tagjelölt országok által elért eredményekről, a tapasztalatokról és a nemzeti
és európai szinten jelentkező kihívásokról is.

2. napi vitaindító előadás
Új képesítések a munkaerőpiac változó igényei alapján
Christian Lettmayr, a CEDEFOP megbízott igazgatója
A napirendi pont fő célja az EKKR és a nemzeti képesítési keretrendszerek az Európa 2020 stratégia végrehajtásának előmozdításában játszott szerepének körvonalazása. A tanulási eredményekre épülő képesítési
keretrendszerek megfeleltethetővé teszik a képesítéseket, ami amellett, hogy növeli az átláthatóságot,
javítja az oktatási és képzési rendszer egyes ágai közötti átjárhatóságot, lehetővé téve a rendszeren belüli,
sőt határokon átnyúló mobilitást. A képesítési keretrendszerek tanulási eredményekre épülő megközelítése – az ESCO-val1 közösen indított kezdeményezésekkel együtt – elősegítheti az oktatási rendszer és a
munkaerőpiac közötti közös nyelv kialakítását. A készség-előrejelzések, konkrétabban, a jövőbeli készségigények felismerése segít abban, hogy az oktatás és képzés jobban megfeleljen a munkaerőpiac változó igényeinek, az ESCO három pillére (foglalkozások, készségek és képesítések) pedig lehetővé teszi és elősegíti a
kölcsönös kommunikációt. Ez tükrözi a különböző kezdeményezések kapcsolatát is. Kulcsfontosságú kérdés, hogy a most megjelenő és fejlődő keretrendszerek képesek-e előmozdítani a szükséges elkötelezettséget és általános felelősségvállalást. Az előadó az EKKR-nek a munkaerőpiac szempontjából játszott szerepét
elemzi majd. Az előadásban szó esik arról is, hogy a képesítési keretrendszerek milyen kölcsönhatásban
állnak az egyéb eszközökkel (ESCO, EURES, Europass) és ez a következő években hogyan járulhat hozzá egy
átfogóbb oktatási/képzési/foglalkoztatási stratégia kialakításához.
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1. műhelymunka
Az Európai Képesítési Keretrendszer iránti bizalom előmozdítása
Elnök: Carina Lindén (Svéd Oktatási és Kutatási Minisztérium, a diákok pénzügyi támogatásáért és a felnőttoktatásért és képzésért felelős főosztály)
Facilitátor: Derényi András (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
Rapportőr: Krémó Anita (Európai Bizottság, Oktatási és Kulturális Főigazgatóság)
1. ülés: A nemzeti megfeleltetési folyamatba vetett bizalom és az érte vállalt felelősség
Előadó: Carita Blomqvist (finn Nemzeti Képesítési Testület, „Nemzetközi megfeleltethetőség és a képesítések elismerése” Osztály)
2. ülés: Bizalom más országok megfeleltetési folyamataiban
Előadók: Mile Dželalija (Spliti Egyetem, Természettudományi Kar),
Jan Meers (Flamand Oktatási és Képzési Minisztérium, Belgium)

Az, hogy az EKKR mennyire sikeresen segíti elő a mobilitást, a képesítések elismerését és az átláthatóságot,
azon múlik, hogy a nemzeti és nemzetközi érdekeltek mennyire bíznak a nemzeti megfeleltetési rendszerekben
és a nemzeti képesítési szinteknek az EKKR-rel való megfeleltetési rendszerében. Ezt a bizalmat nem szabad
magától értetődőnek tekinteni; ez a megfeleltetési folyamat átláthatóságától és minőségétől, az érintettek
bevonásától és felelősségvállalásától, illetve a tesztelést végző és a megfeleltetési folyamat eredményeit felhasználó országok együttműködésétől függ.
Az EKKR-be vetett bizalom témájával foglalkozó műhelymunka azt vizsgálja majd, hogy a nemzeti megfeleltetési rendszerekbe és eredményeikbe vetett bizalom hogyan erősíthető belülről, nemzeti szinten, illetve
európai szinten.
Az EKKR-be vetett bizalom kiépítésének alapját az EKKR Tanácsadó Testületében felállított tíz, a nemzeti
képesítési szintek megfeleltetésére vonatkozó kritérium és eljárás képezi. Ezek a kritériumok irányítják a megfeleltetési folyamatot, és céljuk az, hogy növeljék a megfeleltetés eredményébe vetett kölcsönös bizalmat. A
tagállamok által készített megfeleltetési jelentések, valamint azok általános hitelessége és minősége kulcsfontosságú a megfeleltetési eredmények kommunikációja szempontjából.
A jelenlegi nemzeti képesítési rendszerek eltérő nemzeti környezetekben, fokozatosan alakultak ki. Ezért
a legtöbb nemzeti rendszer komplex és a külföldiek számára általában nehezen érthető. Az országok egyik fő
feladata annak leírása, hogy hogyan működik a nemzeti képesítési rendszer, melyik érintett miért felel, hogyan
kapcsolódnak össze a különböző alrendszerek, hogyan adják ki a képesítéseket a különböző testületek és hogyan
lehet a nem formális és informális tanulás elismertetésével képesítést szerezni. Ennek a leírásnak átláthatónak
kell lennie, hogy az érdekeltek az adott országban és európai szinten is megérthessék a nemzeti képesítési
keretrendszert.
Az országok nemzeti szinten különböző eljárásokat alkalmaznak a képesítések osztályozására. A best-fit
(legjobb közelítés) elv szerinti osztályozás egyik lehetséges módja a képesítések jellemzőinek összehasonlítása a
szintleírásokkal. Alkalmazható egy társadalmi megközelítés is, a különböző érintettek bevonásával, figyelembe
véve a jelenlegi gyakorlatot és az implicit szinteket. A megközelítések különbözősége mutatja, hogy az országok eltérő szinten valósították meg a tanulási eredményekre épülő megközelítést, és a különböző érintettek
más-más kapcsolatban állnak az egyes országokban. Fontos, hogy az alkalmazott megközelítésben a nemzeti és
nemzetközi érintettek is bízzanak.
Ahhoz, hogy minden érintett elfogadja a más országok hatóságai és irányító testületei által kiállított képesítéseket, az kell, hogy az átláthatóság és az átadott információk minősége magas legyen. Az EKKR hitelessége
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nagyban azon múlik, hogy a nemzeti képesítési hatóságok – más érintettekkel együtt – igazolható, átlátható
és indokolható módon feleltessék meg a képesítési rendszereket és szinteket az EKKR-nek, hogy azok is megértsék és felismerjék a megfeleltetés érvényességét, akik nem ismerik az adott ország képesítéseit. A nemzeti
képesítési keretrendszerek EKKR-nek való megfeleltetésében kulcsfontosságú az átláthatóság és a koherencia,
éppúgy, mint a nyílt és szigorú, minden érintett álláspontját tükröző megfeleltetési eljárások. A bizalom megszerzése érdekében a problémás területeket ki kell emelni, ahelyett, hogy elrejtenénk őket.
A kölcsönös bizalom azon is múlik, hogy a képesítési rendszerek és keretrendszerek mögött milyen minőségbiztosítási megoldások állnak, és hogy könnyen hozzáférhetőek-e az e rendszerekre vonatkozó átlátható
információk. A keretrendszerek és a minőségbiztosítási megoldások világos összekapcsolása sokak szemében az
egységes képesítések általános minőségének és értékének garanciája, és bizonyítja, hogy az egyes képesítések
a megfelelő nemzeti szinthez vannak besorolva.
A különböző országok tapasztalatai mutatják, hogy milyen fontos, hogy az ország magáénak érezze a folyamatot, és a folyamat nyitott, befogadó jellegű legyen, a különböző érintettek együttműködését biztosítva.
Nagyon fontos, hogy a folyamat során sikerüljön elnyerni minden érintett bizalmát, és átfogó, minden tanulási
szintet és szolgáltatót magában foglaló nemzeti képesítési keretrendszer jöhessen létre.
A nemzeti képesítési keretrendszerek létrehozásának és az EKKR-megfeleltetéseknek a végső célja az, hogy
lehetőségeket adjunk a polgárok kezébe. E cél érdekében az eszközzel kapcsolatos információknak hozzáférhetőnek és felhasználóbarátnak kell lenniük, és azokat széles körben kell terjeszteni.
Lehetne azt mondani, hogy ha az EKKR-nek való megfeleltetésben nincs egység az országok között, az
alááshatja a kölcsönös bizalmat, illetve a megfeleltetési folyamatba vetett bizalmat. Másrészről azonban a
nemzeti képesítési keretrendszerek végrehajtása és a tanulási eredmények elvének alkalmazása sok országban
az oktatási és képzési rendszer alapvető elemeit változtatja meg. A megfeleltetési eredmények az eltérő nemzeti helyzeteket és hagyományokat tükrözik majd, és elképzelhető, hogy lehet valamilyen, az országok közötti
eltérésre számítani.
Vitát tervezünk arról, hogy a megfeleltetésről milyen információkat szükséges közzétenni, és az eredményeket hogyan kellene hiteles módon bemutatni. A műhelymunka célja továbbá a minőségbiztosítással kapcsolatos kihívásokkal, a megfeleltetésben részt vevő intézmények munkáját megnehezítő akadályokkal, a Nemzeti
Koordinációs Pontok szerepével és feladatával és a különböző megfeleltetési metodológiák relevanciájával kapcsolatos kérdések megvitatása is.
Az első műhelymunka témája a nemzeti megfeleltetési folyamatba vetett bizalom és az érte vállalt felelősség. A vita célja a nemzeti megfeleltetési folyamat minőségének és átláthatóságának javításával kapcsolatos eszmecsere, valamint annak megvitatása, hogy hogyan lehet a megfeleltetést a nemzeti keretrendszerek
fejlesztéséhez kapcsolni és azt elősegítő tényezővé tenni, és hogy hogyan érhető el, hogy a megfeleltetési
folyamat nemzeti és európai szinten határozott támogatást és bizalmat élvezzen.
A műhelymunka második részének témája a bizalom más országok megfeleltetési folyamataiban. Ez az ülés
azzal foglalkozik, hogy a megfeleltetést hogyan lehet átlátható módon bemutatni, hogy azok is megértsék a
jelentés tartalmát és megbízzanak benne, akik nem ismerik az adott ország képesítési rendszerét. Milyen információkat kell elérhetővé tenni a megfeleltetéssel kapcsolatban, és milyen támogatást nyújthatnak ehhez a
nemzetközi szakértők és az országok közötti együttműködés?
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Jan Meers: A megfeleltetési folyamat – a flamand példa
A jelenlegi nemzeti képesítési rendszerek az idők során eltérő nemzeti viszonyok között fejlődtek ki. A
nemzeti történelmi és társadalmi háttérre épülnek. Ezért a legtöbb nemzeti rendszer komplex és a külföldiek
számára általában nehezen érthető.
Röviden bemutatásra kerül a flamand képesítési keretrendszer (FQF) és a flamand megfeleltetési folyamat:
kifejlesztésük, eredményeik és a kihívások. Ezután a bizalomnak a megfeleltetési folyamat támogatásában és
megerősítésében játszott szerepét elemezzük majd. Külön figyelmet kap majd a nemzetközi szakértők szerepe
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és fontossága a megfeleltetési folyamatban. Az ő hozzájárulásuk segíthet az átláthatóság és a koherencia problémájának megoldásában.
Általánosságban kijelentjük, hogy – mivel a bizalmat nem lehet eleve biztosra venni – a bizalom kiépítése
maga is sokszereplős folyamat, különböző felelősségi körökkel, amelyben rendkívül fontos az információ és a
kommunikáció. De ez mindenekelőtt egy interaktív tanulási folyamat.
Mile Dželalija: Megfeleltetés és önmegfeleltetés: a horvát példa
A különböző országok nemzeti képesítési keretrendszerei eltérő mértékben igyekeznek leírni, illetve átalakítani
a meglévő nemzeti rendszereket. A horvát képesítési keretrendszer (CROQF), az összes releváns szereplő koordinálása és integrációja, világos tanulási eredmények, értékelési kritériumok és minőségbiztosítás bevezetése
minden képesítéshez kapcsolódóan. A CROQF kidolgozásának célja az érintettek közötti jobb kommunikáció, a
meglévő és új képesítések tükrözése és a horvát rendszer óvatos reformja volt. A CROQF EKKR-nek való megfeleltetése és a QF-EHEA-ba való önmegfeleltetés egy közös folyamatba van integrálva, javítva az átláthatóságot
és a minőséget. Bemutatásra kerülnek a CROQF fő elemei, köztük a jelentés szerkezete és az EKKR, QF-EHEA és
minőségbiztosítási kritériumok és eljárások teljesítésével kapcsolatos tájékoztatás. A régió országainak együttműködése és a nemzetközi szakértők aktív részvétele átláthatóbbá és magasabb színvonalúvá teszi a megfeleltetési folyamatot, növelve az EKKR és a QF-EHEA iránti bizalmat.
A műhelymunka során a vita a következő kérdések köré szerveződik majd:
• Hogyan lehet az EKKR-t egy erős, Európa-szerte bizalmat ébresztő koncepcióvá fejleszteni?
• Melyek azok a kulcstényezők, amelyek a megfeleltetés megbízhatósága szempontjából a legfontosabbak?
Milyen, a megfeleltetéssel kapcsolatos bizonyítékokat kell szerepeltetni a megfeleltetési jelentésben és az
érintettek számára megküldött háttéranyagokban?
• Mely érintetteket szükséges nemzeti szinten bevonni a folyamatba, és hogyan lehet meghatározni és
továbbfejleszteni az EKKR megfeleltetésben játszott szerepüket?
• Az EKKR hogyan válhat az egész életen át tartó tanulás spektrumában minden szinten, mindenféle képesítés esetében alkalmazható összehasonlítási eszközzé?
• Milyen kapcsolat legyen az EKKR megfeleltetés és az önmegfeleltetés, illetve az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszere (QF EHEA) között?
• Számíthatunk-e arra, hogy kezdettől fogva koherencia lesz az országok között, vagy a megfeleltetési
folyamatot tanulási folyamatnak kell tekinteni, ami a közös célok elérése érdekében történő folyamatos
finomításról, igazításokról szól?
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2. műhelymunka
A nemzeti képesítési keretrendszerek és
a tanulási eredmény orientált oktatáspolitika hatása
Elnök:Temesi József (Budapesti Corvinus Egyetem)
Rapportőr: Ewa Chmielecka (Varsói Gazdaságtudományi Egyetem)
Facilitátor: Jens Bjørnåvold (Cedefop)
1. ülés: A nemzeti képesítési keretrendszerek és a tanulási eredmény orientált oktatáspolitika
hatása az oktatásra, képzésre és a tanulás elősegítésére
Előadók: John Hammond (ír Nemzeti Tantervi és Értékelési Tanács)
2. ülés: A minőségbiztosítás szerepe az eredmény-orientált megközelítés megvalósításában
szolgáltatói szinten
Előadók: John Allan (Skót Képesítési Hatóság), Volker Gehmlich (Osnabrücki Fõiskola)

Az Európai Képesítési Keretrendszerről (EKKR) szóló, 2008 áprilisában megjelent Ajánlás2 meghatározása
szerint a „tanulási eredmény: tudás, készségek és kompetencia szempontjából meghatározott megállapítások
arra vonatkozóan, hogy a tanuló egy tanulási folyamat befejezésekor mit tud, ért és képes elvégezni.”
E műhelyben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen hatással van az oktatási és szakképző intézmények gyakorlatára az Európai Képesítési Keretrendszernek az a tulajdonsága, hogy a tanulási eredmények alapján
állapítja meg képesítési szinteket.
Az első szekcióülésen azt vitatjuk meg, hogy milyen követelményeknek kell a tanulási eredményekre
alapozott Európai Képesítési Keretrendszernek megfelelnie ahhoz, hogy a gyakorlatban is hatással legyen az
oktatásra, a szakképzésre, illetve a tanulásra.
Az eredményorientált szemléletre való áttérés lehetőség arra, hogy kinyissuk a képesítések “fekete
dobozát” azzal, hogy pontosítjuk: mit értünk szinteken, standardokon, tanulási célokon és mit várunk a
tanítási-tanulási folyamat résztvevőitől, a tanulóktól és az oktatói oldal képviselőitől. Ez a megközelítés
elmozdulást jelent az elszámoltathatóság és a nagyobb társadalmi felelősség irányában. A tanterveket
tágabb értelmezésben – a foglalkozási standardokat is figyelembe véve – kell megfogalmazni, elszakadva a ma még számos országban alkalmazott „tan” szemlélettől. Az elérendő tanulási eredményeket
az ezekkel adekvát számonkérési módszerekkel és oktatási módszerekkel összhangban kell leírni. Ha az
egyes országok saját nemzeti képesítési keretrendszerük harmonizálása során az európai keretrendszer
szintjeit mechanikusan alkalmazzák saját képesítéseik elhelyezésére anélkül, hogy tanterveiket felülvizsgálnák, akkor az Európai Képesítési Keretrendszer nem fogja elérni a kitűzött céljait. Ugyanakkor a
tantervi változtatásokat úgy kell megvalósítani, hogy a tanárok számára ne okozzon nehézséget az új
keretben történő gondolkodás.
A tanulási eredmények középpontba állítása egyik módja annak, hogy a képesítésekben érintett felek: az
oktatási intézmények és a munkaerőpiac érintettjei közötti párbeszéd érdemben javuljon. Az európai és a nemzeti képesítési keretrendszerekkel való munka segít abban, hogy a felek megvitathassák és jobban megértsék a
jelenkori európai gazdaság kompetencia igényét és tanulási törekvéseit.
Az Európai Képesítési Keretrendszer tanulásközpontú szemlélete paradigmaváltást jelent, és szervezeti változtatást követel az oktatáspolitikában és az intézményvezetésben mind az oktatás megszervezése, mind pedig
a tanulási eredmények elismerése szempontjából. Az EKKR bevezetése során erre külön gondot kell fordítani,
2
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Az Európai Parlament és a Tanács Ajánlása (2008. április 23.) az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének létrehozásáról (2008/C 111/01)

európai képesítési keretrendszer

mert enélkül lehetetlen hidakat építeni a szakképzés és a felsőoktatás között, figyelemmel a munkaerőpiac
igényeire is.
A szakképzés és a felsőoktatás, a közoktatás és a felnőttképzés döntéshozói, illetve az intézményi döntéshozó testületek gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy mit kíván meg tőlük saját területükön az EKKR
megvalósítása. Minden országban jelen vannak és működnek ugyan a Nemzeti Koordinációs Pontok (NKP),
azonban ezek ritkán vagy egyáltalán nem kapnak visszajelzést a munkaerőpiactól. A szakképző intézmények
pedig gyakran abban a tudatban élnek, hogy a Nemzeti Koordinációs Pont fogja megmondani nekik, hogy
milyen szintet kell a képesítésre rányomtatni, s úgy gondolják, ezzel a feladatot teljesítették.
Az EKKR bevezetése során a megfelelő tudásbázis megteremtése és az elkötelezettség kialakítása kritikus
tényező. Minden érintett felet be kell vonni a folyamatba. Az igazi kihívás éppen az oktatási szféra és a munkaerőpiac kapcsolatának kiépítésében rejlik. Csak egy ilyen folyamatban lehet a megvalósítást sikeresen véghezvinni: az alulról történő építkezés teremti meg a motivációt és ad lehetőséget a sikerre.
Vitakérdések:
• Milyen közvetett hatásai vannak a tanulási eredmény alapú szemléletet képviselő nemzeti képesítési keretrendszer kialakításának az oktatási-szakképzési intézményekre?
• Hogyan és konkrétan milyen szabályozás révén tudják a nemzeti kormányzatok elősegíteni a tanulási
eredmény alapú szemlélet megvalósulását az oktatási és szakképzési intézményekben?
• Mire van szükség ahhoz, hogy a tanulási eredményt középpontba állító EKKR kifejthesse pozitív hatását a
tantervekre, az értékelésre és az oktatási módszerekre az oktatás és a szakképzés minden szintjén?
• Milyen támogatásra van szüksége az oktatói oldalnak ahhoz, hogy tanulásközpontúvá, eredményszemléletűvé váljék?
• Alkalmazható-e a tanulási eredmény alapú megközelítés minden tanulási folyamatra vagy inkább csak
azokra, amelyekben konkrét képességeket és készségeket kell elsajátítani?
A második szekcióülésen a minőségbiztosítás szerepét vitatjuk meg a tanulási eredmény alapú megközelítés
intézményi szintű megvalósításában.
A tanulási eredmény középpontba állítása radikálisan befolyásolja a képesítési folyamatot (a követelménystandardokat, az értékelést, nem-formális és informális tanulás beszámítását, elismerését). A hagyományos
minőségbiztosítási eljárások és rendelkezések magával a képesítéssel kevéssé foglalkoznak. Szükség van azonban
arra, hogy az eredményközpontú szemléletre való áttéréssel együtt ezen a területen is szisztematikusan érvényesüljön a minőség, a célszerűség és az átfogó európai megoldások elve. Az Európai Képesítési Keretrendszer
(EKKR) és az Európai Szakképzési Keretrendszer (ECVET) egyaránt a tanulási eredményeken alapul: sikerük záloga az egyes országok érintett feleinek kölcsönös bizalma, s ez egyértelműen megköveteli a tanulási eredmények
megállapításában is a szisztematikus minőségbiztosítást. Az EKKR csak a képesítések szintjét határozza meg,
az ECVET azonban a tanulási egységek (modulok) eredményeivel dolgozik, és ezért itt feltétlenül szükség van
a tanulási folyamatot érintő minőségbiztosítás bevonására. Fontos kérdés lehet például, hogy az értékelésre
kiválasztott tanulási modul milyen kompetenciák mérését teszi szükségessé. Mi a tanulási eredmény alapú megközelítés mögöttes tartalma, és vajon ki tudjuk-e fejezni az értékelésben a szemléletváltást?
Az eredményközpontú szemléletre való áttérés feltételezi a teljes tanulási feltételrendszer: a tanítás anyagának, az oktatási és a tanulási környezet minőségének, az oktatás és a szakképzés rendszerszerű működésének
felülvizsgálatát. A tanulási eredményekre vonatkozó konkrét célok a tanulókat – köztük a hátrányokkal küzdő
tanulókat – segítik abban, hogy jobban megértsék a tanulás során és a számonkérésben elvárt teljesítményeket,
illetve, hogy fel tudják mérni a befektetendő munkát. Az eredmény alapú megközelítés növeli a tanár autonómiáját. Igaz azonban az is, hogy az elvárt tanulási eredmények leírásának általánosítási szintjei különbözőképpen befolyásolják a tanár, a szakképző és a tanuló önállóságát.
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Egyelőre a tanulási eredményeken alapuló képesítés minőségbiztosításának súlypontjai bizonytalanok. Az
sem biztos, hogy a tanulási eredmények leírása önmagában elegendő a képesítések egyértelmű és vitathatatlan
besorolásához: egyéb „technikai bizonyítékokra” is szükség lehet. A ZOOM projektben pl. felismerték azt, hogy
a tanulási eredmény leírások és az EKKR közötti „rés” eltüntetéséhez egyéb módszerekre, indikátorokra, statisztikákra, kritériumokra is szükség van – ezek a minőségbiztosításnak is részét kell, hogy képezzék.
Vitakérdések:
• Miért nem elegendő ezentúl a minőségbiztosításnak csak a visszacsatolásos (konzervatív megközelítésű)
módszertanát alkalmazni?
• Milyen irányokban kell a minőségbiztosítást fejleszteni, hogy támogatni tudja az intézményeket a tanulás
centrikus és eredményközpontú megközelítés érvényesítésében?
• Milyen kritikus sikerfeltételei vannak az eredményszemléletű minőségbiztosítási rendszereknek, és milyen
következményekkel jár az alkalmazásuk?
• Mi lehet a megfelelő egyensúly a helyi és a központi felelősségi szintek között?
• Hogyan lehet a tanár értékelési képességeit úgy fejleszteni, hogy az összhangban legyen a minőségbiztosítási elvekkel?
•Milyen minőségbiztosítási mechanizmusokat célszerű bevezetni intézményi szinten?
John Hammond: Képesítési keretrendszerek, tanulási eredmények és hatásuk az írországi tantervi reformra és az ír iskolarendszerre
Az elmúlt években jött létre Írország Nemzeti Képesítési Keretrendszere, amelynek megtörtént a viszonyítása is az Európai Képesítési Keretrendszerhez. A hozzászólás azt a témát járja körül, hogy a képesítési
keretrendszerek és tanulási eredmény-alapú megközelítések milyen hatással vannak a tantervfejlesztésre,
a tanulásra és a tanításra, különös tekintettel az alap- és középfokú oktatási szektorra és képesítésekre.
Továbbá foglalkozik majd számos egyéb, ehhez a témához kapcsolódó kérdéssel is.
André Huigens: Az EKKR és következményei az oktatásra nézve – paradigmaváltás
Az EKKR 8 szintje és a tanulási eredmények használata paradigmaváltást követel meg az oktatásban,
mivel az általunk az európai oktatásban használt tanuláselméletek nem a kompetenciákat és tanulási eredményeket helyezik középpontba. A tanulási eredmények sokkal inkább a tanuló által elért eredményt
hangsúlyozzák, mint a tanár szándékait. A munkaerőpiacon az egyes munkahelyek betöltéséhez szükséges
tulajdonságok, azaz az úgynevezett „kompetenciaprofilok” a csapatban való együttműködés készségét és
(szinttől függően) a piac teljes körű ismeretét is tartalmazzák. Számos országban nem létezik az EKKR 1. és
2. szintje. Milyen következményekkel jár ez az európai munkaerő szempontjából? Hogyan tudjuk növelni
oktatási rendszereink átjárhatóságát?
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John Allan: Az eredményorientált képesítési rendszer minőségbiztosítási problémái
Skóciában 1984 óta tanulási eredmény alapú képesítési rendszer működik. Új nemzeti képesítéseket is
tervezünk, amelyek Skócia Tanterv a Kiválóságért dokumentumának értékeit, céljait és elveit tükrözik. A
Skót Kredit és Képesítési Keret (SCQF) 1–4. szintjén az értékelés teljes egészében a tanár kezében van, és
az új rendszerben ez az 5., 6. és a 7. szinten is így lesz. Az új képesítési rendszer a készségekre és a rugalmasságra, személyre szabottabb oktatásra és a belső értékelésre helyezi a hangsúlyt minden szinten, ami
azt jelenti, hogy a külső értékelést ehhez kell igazítani: kellően szilárd és megbízható minőségbiztosítást
kell kialakítani a sokkal komplexebb mérési-értékelési környezetben. Ennek megfelelően magas színvonalú
minőségbiztosítási modelleket tervezünk, amelyek a belső értékelést támogatják. Tárgyalunk az érintett
felekkel és minőségbiztosítási szakemberekkel, egyúttal felmérjük a jelenleg alkalmazott modellek használ-
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hatóságát. A műhelymunka során felvetjük az eredményorientált képesítés minőségbiztosítási problémáit
és lehetőségeit.
Volker Gehmlich: A minőségbiztosítás szerepe a tanulási eredmények alapú megközelítés alkalmazásában a szolgáltatók szintjén
Az előadás a “tanulási lánc” modelljére épül és a minőségbiztosítást egyfajta gondolkodásmódként, hozzáadott értékként és kultúraként szemléli. A racionalitás, a legitimitás és az innováció garantálja az érintettek
kiegyensúlyozott bevonását a párbeszédbe, elősegítve azt, hogy mindenki magáénak érezze az új rendszert. A
struktúra-folyamat-termék hármasát tiszteletben tartva, tovább kell lépnünk: szükséges, hogy előre gondolkodjunk és elmozduljunk a konzervatív visszajelzésen alapuló értékeléstől a folyamatos fejlődést, valamint a külső
és belső minőségértékelés között állandó kapcsolatot biztosító előrejelzésen alapuló értékelés felé, ily módon
megfelelve az elszámoltathatóság és a társadalmi felelősség követelményeinek. A tanulási eredmények alapú
megközelítés tehát egyfajta irányítási módot, a felsőoktatási intézmények etikai hozzáállását tükrözi, valamint
a megfelelőség, elfogadhatóság, megvalósíthatóság és fenntarthatóság alapján értékelve magában foglalja az
érintettek elvárásait és a kulturális környezetet.
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3. műhelymunka
A képesítési keretrendszer mint az egész életen át tartó tanulás ösztönzésének
szakpolitikai eszköze
Elnök: Mike Coles (független szakértő, Egyesült Királyság)
Facilitátor: Wolfgang Müller (Állami Foglalkoztatási Szolgálat, Németország), Szebeni Kinga (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Rapportőr: Loboda Zoltán (Magyarország brüsszeli Állandó Képviselete)
1. ülés: A nemzeti képesítési keretrendszer mint eszköz az előzetes tudás elismerésére
Előadó: John O’Connor (Ír Nemzeti Képesítési Hatóság),
Allan Bruun Pedersen (Dán Oktatási Nemzetközi Főosztály, Tudományért, Technológiáért és Innovációért
felelős Minisztérium)
2. ülés: A képesítési keretrendszerek a pályaorientáció szolgálatában
Előadó: Borbély-Pecze Tibor Bors (Állami Foglalkoztatási Szolgálat)

A műhelymunka során két fő kérdéssel foglalkozunk majd:
1. Milyen módon képesek a képesítési keretrendszerek támogatni az európai polgárok egész életen át tartó
tanulását a jobb foglalkoztatottság és a társadalmi integráció érdekében?
2. Milyen konkrét bizonyítékok támasztják alá, hogy a képesítési keretrendszerek előmozdítják az egész
életen át tartó tanulást?
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Képesítések, keretrendszerek és az egész életen át tartó tanulás
Az egész életen át tartó tanulás a tanuláshoz való jobb hozzáférésről, a szélesebb körű részvételről és a jobb
eredményekről szól. Része az oktatási és képzési rendszerek átjárhatóbbá tétele, vertikális vagy horizontális
progresszióval. Az egész életen át tartó tanulási megoldások ezért kihatnak a tanulás módjára, és növelik az
egész élet során szerzett tudás elismerésének igényét, illetve a rugalmasabb elismerési és diplomaszerzési rendszerek iránti igényt is.
A fiatalok a jövőben a lakosság kisebb hányadát teszik majd ki, és valószínű, hogy az egész életen
át tartó tanulás terén a fő kihívást továbbra is a már a munkaerőpiacon lévők jelentik majd. Az egyik
kihívás a foglalkoztathatóságuk fenntartása annak érdekében, hogy munkát kapjanak a (folyamatosan
emelkedő) nyugdíjkorhatár eléréséig. A másik kihívás az, hogy a korlátozott erőforrások mellett biztosítsuk a képzettségi profil folyamatos fejlesztését. Meg kell határozni a munkatapasztalat során már
megszerzett készségek és kompetenciák, illetve a szükséges készségek és kompetenciák közötti különbséget, és ennek megfelelően kell megtervezni a célzott képzési beruházást. A kommunikáció is kihívást
jelent: hogyan juttassuk el ezt az információt az érintettekhez, akiknek többsége munkavállaló, így a
szokásos kommunikációs csatornákon keresztül nem érhető el? A képesítési keretrendszerek mekkora
mértékben segíthetik ezen kihívások megoldását?
A képesítési keretrendszerek kidolgozása világszerte zajlik; az Európai Képzési Alapítvány becslése szerint kb. 126 működő és tervbe vett rendszer van. Általánosságban az egész életen át tartó
tanulás támogatása ezen keretrendszerek egyik célja; a kormányok például igyekeztek lehetővé tenni
és előmozdítani, hogy a polgárok oktatásba és képzésbe ruházzanak be. Ennek kapcsán felismerték,
hogy szükséges:
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• az oktatás és képzés piacának kibővítése;
• az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés megnyitása, hogy az emberek, köztük a munkavállalók is,
többféle módon is részt vehessenek oktatási és képzési programokban;
• az előrehaladás segítése különböző szintű és jellegű tanulási lehetőségekkel.
Ezen intézkedések eredményeként a képesítési keretrendszerek hozzájárultak az oktatási és képzési, minőségbiztosítási és elismerési mechanizmusok változásaihoz. A tanítás területén a keretrendszerek többféle lehetőséget, tanulási utat nyithatnak meg, melyek mind elismert képesítéshez vezethetnek.
A képesítések minőségbiztosítása a képesítési keretrendszerek egyik központi elemévé vált. A minőségbiztosításra a képesítéseket megszerző emberek jogainak védelme érdekében van szükség, annak érdekében, hogy
a felhasználók (köztük a munkaadók) bízzanak a képesítésekben, és a képesítések és a tanulás összekapcsolódjanak, és lehetővé váljon a képzési programok közti átjárás.
A keretrendszerek a tanulási eredményeket definiálhatják tanulási szintként, és ösztönözhetik a különböző
keretek között megszerzett tudás elismerését.
Fontos kiemelni, hogy a képesítési keretrendszerek önmagukban nem biztosíthatják a nagyobb részvételt, hozzáférést vagy a nemzeti szinten elismert képesítések minőségének javulását – ezeket a társadalom,
a kormány és a szociális partnerek biztosítják. A keretrendszerek azonban megteremtik a minőséget biztosító
mechanizmusok alapját.
Mit várunk a képesítési keretrendszerektől?
A műhelymunkához tartozó előadás a képesítési keretrendszerekben rejlő lehetőségeket illusztrálja az alább
leírt területeken.
A képesítési keretrendszerek a reform eszközei lehetnek. A tanulási szintek besorolása minden érintett csoport – oktatási szolgáltatók, foglalkoztatók, állami foglalkoztatási szolgálatok, társadalmi szektorok – számára
fontos, és a képesítési keretrendszerek olyan fórumot jelenthetnek, ahol ezek az érintettek találkozhatnak, és
megvitathatják az oktatás és képzés jövőjét.
A kommunikáció megkönnyítésére a keretrendszerek a tanulási eredmények közös nyelvét használják; az a
céljuk, hogy megnyissák azokat az oktatási rendszereket, amelyek a kívülállók számra jelenleg elérhetetlenek.
Azáltal, hogy a tanulási szinteket tanulási eredmények alapján határozzák meg, a képesítési keretrendszerek
lehetőséget adnak arra, hogy a nem hagyományos úton szerzett ismereteket is elismerjék. Mivel a keretrendszerek mindenféle tanulási környezetet képesek lefedni, az élethosszig tartó elismerés alapelvét is lefektetik, ami
kiegészíti az egész életen át tartó tanulást.
A keretrendszerek rugalmasabbá tehetik az oktatást és képzést, mivel tanulási szinteket határoznak meg,
amelyek, a tanulás mennyiségével együtt minden kreditrendszer alapját képezik.
A keretrendszerek ekvivalensnek mondhatják ki (tanulási szint szempontjából) a különböző szektorok azonos
szintű képesítéseit. Így kapcsolat, átjárás teremthető a különböző oktatási területek között.
A keretrendszerek szabályozó szerepet is játszhatnak, mérve az akkreditált képesítések minőségi szintjét.
Így a keretrendszerek az oktatás és képzés minőségét is előmozdíthatják.
A képesítési keretrendszer tekinthető egyfajta térképnek, amely áttekinthetőbbé teszi a tanulók – köztük a
dolgozók – tanárok és tanácsadók számára a bejárható utakat.
A képesítési keretrendszerek megismertethetik a munkaerőpiaccal a képesítési szinteket, az oktatási szektorral
pedig a készségek iránti igényt. Elősegítik a képesítések keresleti és kínálati viszonyainak statisztikai leírását is.
Az egész életen át tartó tanulás alapelve nem csak az oktatásról szól; ide tartoznak olyan kérdések is, mint
a társadalmi integráció politikája, a tanulás finanszírozása és a gazdaságot támogató készségfejlesztés. A képesítési keretrendszerek mindezen szakpolitikai területeken hasznos eszközt jelenthetnek.
A képesítési keretrendszerek megkönnyíthetik a nemzeti képesítési rendszerek európai szintű politikákkal és
eszközökkel való összekapcsolását.
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Milyen információink vannak a képesítési keretrendszerek hatásairól?
A kutatások szerint a képesítési keretrendszerek hatásaival kapcsolatban nem sok bizonyíték áll rendelkezésre.
Ismereteink általában a keretrendszerek kifejlesztési folyamatának hatékonyságával kapcsolatosak; a felhasználókra gyakorolt hatásról nem sokat tudnunk. Lehetséges, hogy ilyen információk soha nem válnak majd elérhetővé, mivel mindig nagyon nehéz lesz elkülöníteni a keretrendszer hatását az oktatási és képzési rendszerekben
zajló más változások hatásaitól. A műhelymunka során az előadók és a résztvevők a valós hatások bizonyítékait
keresik majd: milyen előnyökkel jártak a képesítési keretrendszerek a tanulók és a képesítések felhasználói számára – ha voltak ilyen előnyök.
Vitaindító kérdések:
• Kimutatható, hogy a keretrendszerek tanulásra ösztönözték azokat, akik már befejezték iskolai tanulmányaikat vagy szakmai alapképzésüket, például a már munkahellyel rendelkezőket?
• Kimutatható az, hogy a keretrendszerek segítettek visszahozni az oktatásba azokat, akik azt korábban
elutasították (pl. az iskolaelhagyókat)? Megszüntették az oktatási útvonalakban a zsákutcákat?
• Kimutatható, hogy a keretrendszerek segítettek érvényesíteni és elismerni a munkatapasztalat során
szerzett készségeket és kompetenciákat?
• Kimutatható, hogy a keretrendszerek segítettek a migráns munkavállalóknak integrálódni a társadalomba,
a képesítési szintjüknek jobban megfelelő munkahelyet biztosítva nekik?
• Különböző országokban eltérő oktatási szektorokat sorolnak a keretrendszer egy-egy szintjére (különösen
a szakképzés és a felsőoktatás esetében). Ez milyen hatással van az egész életen át tartó tanulásra (a hozzáférésre, a részvételre és az eredményekre)?
• Ismert, hogy egyes keretrendszerekben kreditrendszert hoztak létre, hogy a tanulók kis lépésekben haladhassanak, ne csak a képesítések szintjén. Ez milyen hatással van az egész életen át tartó tanulásra (a
hozzáférésre, a részvételre és az eredményekre)?
• Vannak olyan keretrendszerek, amelyek a tanulók, tanárok és tanácsadók kommunikációs fórumaként
szolgálnak. Ez mennyire működőképes? Milyen hozzáadott értéket képvisel a keretrendszer?
• Kimutatható-e, hogy a keretrendszerek javítják a tanulók foglalkoztathatóságát?
• Van arra mutató bizonyíték, hogy a keretrendszerek egyes esetekben az egész életen át tartó tanulás ellen
hatottak volna?
•Milyen módszertani megközelítésekkel vizsgálják jelenleg a nemzeti képesítési keretrendszerek és az egész
életen át tartó tanulás közti kapcsolatot?
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4. műhelymunka
A nemzeti képesítési keretrendszer mint kommunikációs eszköz: Mennyiben segítik elő az együttműködést és az érintettek közötti dialógust a képesítési keretrendszerek?
Elnök: Francis Petel (CGPME, francia munkaadók szervezete a kis- és középvállalkozások érdekképviseletére)
Facilitátor: Michael Axmann (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, ILO)
Rapportőr: Halász Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
1. ülés: A képesítési keretrendszerek mint a kommunikáció eszközei az oktatási és képzés különböző alrendszereinek szereplői között
Előadó: Francisca Arbizu (független szakértő, Spanyolország)
2. ülés: A képesítési keretrendszerek mint a kommunikáció eszközei az oktatási és a munkaerő-piaci szereplők között
Előadó: Benedikte Sterner (Norvég Szakszervezeti Szövetség),
Jolana Blažičková (Humánerőfejlesztési és Munkaerő-piaci Főosztály, TREXIMA)
Ezen műhelymunka során arról folyik majd vita, hogy a képesítési keretrendszerek hogyan képesek egy a különböző érdekeltek, így az ágazatok, a szociális partnerek, az üzleti vállalkozások, a kamarák és a munkaadói
szervezetek képviselői közötti kommunikációt és együttműködést elősegítő platformot megteremteni. A tanulási eredményekre épülő átfogó országos képesítési keretrendszerek semleges viszonyítási alapot nyújtanak
az eltérő hátterű érintettek számára a képesítések megvitatásához. A tanulási eredményeken alapuló nemzeti
képesítési keretrendszer-szintek megkönnyíthetik a különböző oktatási és képzési alrendszerekből vagy szakmai
területekről kikerülő szereplők kommunikációját és együttműködését. Ezáltal lehetőséget teremtenek a párbeszédre, potenciálisan elősegítve az oktatási és képzési kínálat és a munkaerő-piaci kereslet közötti egyensúly
javulását. A vita az alább felsorolt kérdések alapján zajlik majd, az EKKR-en alapuló nemzeti képesítési keretrendszer megvalósítás nemzeti példáinak egy vagy több érintett fél szempontjából történő elemzésével – a
felsoroltakon kívül akár más témákban is.
Az EKKR-ajánlás 6. cikkének d pontja3 alapján az érintett felek három csoportja különböztethető meg:
– szakoktatási és szakképzési intézmények;
– felsőoktatás;
– szociális partnerek, ágazatok.
A szakoktatási és szakképzési intézményeknek át kell állniuk a tanulási eredményekre. Az oktatási és
képzési szolgáltatók szerepe kulcsfontosságú, mert ők vannak közvetlen kapcsolatban a képesítések végfelhasználóival. Hogyan biztosítható, hogy a tanulókat a tanulási eredmények alapján értékeljék? Hogyan biztosítható,
hogy a tanulók megfelelő információkat és iránymutatást kapjanak? Milyen kommunikáció és együttműködés
van a formális oktatási és képzési szektorban (az iskolákban, a szakoktatásban és szakképzésben, a felsőoktatásban), az alapképzési és továbbképzési intézmények között; a formális oktatási és képzési szektor és az azon
kívüliek között, valamint az oktatási és képzési intézmények és a munkaerőpiac között?
A felsőoktatás sajátos, külön rendszer; külön uniós ajánlás és a dublini jellemzők szabályozzák, de egy átfogó
keretrendszeren keresztül az EKKR-hez is kapcsolódnia kell. Egyes országokban a szakmai felsőoktatás a felső“Ezeknek a nemzeti koordinációs pontoknak a feladatai közé tartozik:
d) valamennyi érdekelt fél – a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban többek között a felsőoktatási, valamint a szakoktatási
és szakképzési intézmények, szociális partnerek, ágazatok és szakértők – részvételének előmozdítása a képesítések európai szintű
összehasonlításában és használatában.”
3
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oktatási szabályrendszeren kívül is történhet, de az EKKR-en belül. Egyes országokban a nemzeti képesítési keretrendszer globális keretrendszerként magában foglalja a szakoktatást és -képzést és a felsőoktatást is; máshol
a szakoktatás és -képzés alacsonyabb szintre korlátozódik, és a felsőoktatásban nincs szakoktatási orientáció.
A munkaerő-piacnak azonban egyre több magasabb szinten képzett munkavállalóra van szüksége, és magas
szintű profilokat kell meghatároznia, mind az alapképzés, mind a továbbképzés esetében.
Hogyan biztosítható, hogy a két rendszerben azonos szintű legyen a munkaerő-piaci kompetencia szintje?
Hogyan biztosítható, hogy valóban átfogó keretrendszer épüljön ki?
Az EKKR ágazati dimenziója létfontosságú; de kommunikáció és együttműködés szempontjából nagyon nagyok az eltérések az egyes ágazatok és országok között. Egyes ágazatok európai szinten szerveződnek és az EKKR-hez kötődő ágazati keretrendszert hoztak létre; más szektorokban csak a foglalkoztatási jellemzők és standardok azonosítására koncentráltak. Meg kell különböztetni a gazdasági ágazatokat
(vegyészet, turizmus...) – ahova az egyes cégek tartoznak, és amelyek a szociális partnereken keresztül
szerveződnek – a szakmai ágazatoktól, (emberi erőforrások, marketing és értékesítés, IT...) ahova különböző gazdasági ágazatokban dolgozó személyek tartoznak – utóbbiak kisebb befolyással bírnak, de gyakran
nagy a jelentőségük a szakmai mobilitás szempontjából. Ágazati szinten az egyik legfontosabb kérdés a
tanulási eredmények alapján meghatározott képesítések és a tevékenységek és kompetenciák alapján meghatározott foglalkozások kapcsolata.
Szintén fontos az ágazati képviselők és a nemzeti hatóságok együttműködése: az együttműködés foka, a
meglévő folyamatok, a szociális partnerek és az ágazati képviselők részvétele. Az európai szociális partnerek
álláspontja szerint a rendszerért érzett közös felelősség és a közös szerepvállalás létfontosságú. Ezt hogyan lehet
a gyakorlatban megvalósítani nemzeti szinten? Milyen rendszert kellene kiépíteni európai szinten?
Hogyan biztosítható, hogy az EKKR munkaerő-piaci eszköz legyen, nem csak statisztikai eszköz? Hogyan
kapcsoljuk az EKKR-szintleírókat a humán erőforrás-gyakorlatban használt mutatókhoz? Hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni a meglévő ágazati keretrendszereket?
Ezt a három fő csoportot konkrét példákon keresztül vizsgáljuk majd. Mindhárom esetben
bizonyos témákat érdemes kiemelni:
• Szakpolitikai háttér: azokban az országokban például, ahol részletesen kidolgozott, explicit képzési politikák
vannak jelen, mások az érdekelt felek kommunikációjának és együttműködésének feltételei, mint azokban
az országokban, ahol nincsenek ilyen politikák. Azok az érdekeltek, akik részt vettek az országos képzési
stratégia kidolgozásban, máshogy viselkednek, mint azok, akiknek kevesebb ilyen irányú tapasztalata van.
Érdemes kiemelni az átfogó országos képzési stratégiák szerepét az érdekelt felek aktív szerepvállalásának
növelésében. Elképzelhető, hogy a műhelymunka során megfogalmazódó egyik javaslat az európai vagy
országos képzési stratégiákhoz fog kötődni.
• Az időtényező és a folyamat: a kommunikáció és az együttműködés idővel alakul ki. A közös nyelv kialakítása
és a kölcsönös tanulás időbe kerül; sok esetben egy-egy fázisban olyasmit is el lehet érni, amit egy korábbi
fázisban nem lehetett volna. Hasznos lenne nemzeti példákat hallani arról, milyen szerepet játszott az idő
a megoldások megtalálásában. A képesítési keretrendszerek létrehozását lehet kölcsönös tanulási folyamatnak, az érdekelt felek közös tanulásának is tekinteni.
• Az intézményi környezet és az érintett szereplők: az érdekeltek kommunikációjára nagymértékben kihat az intézményi környezet, így talán érdemes ezzel is foglalkoznunk. A környezetnek komoly hatása van az EKKR
és a nemzeti képesítési keretrendszer alakulására is. Egyes országok már sokkal az EKKR-ajánlás elfogadása
előtt kialakították saját nemzeti képesítési keretrendszerüket; a szociális partnerek szerepének fontossága
változó az egyes nemzeti képesítési keretrendszerek esetében.
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• Az érdekelt felek nemzeti és európai viselkedése közötti interakció: a műhelymunka során figyelembe lehetne
venni a folyamat sokszintű jellegét is, mivel az érdekelt felek kommunikációja és együttműködése ebben
az esetben európai és nemzeti szinten is zajlik, és ennek a dinamikája eltérő lehet a különböző szinteken.
Előfordulhat például, hogy a szociális partnerek vagy az ágazatok nemzeti szinten aktívabbak, mint európai szinten, vagy fordítva; a két szint egymásra is kihatással lehet.
• Az EKKR-hez kötődő eszközök jelenlegi és lehetséges felhasználása: az Europass, a Bizonyítvány-kiegészítő, a
képesítések elismeréséről szóló irányelv, az ESCO-kezdeményezés, a Ploteus, az ECVET.
• Kommunikáció: a kommunikáció létfontosságú, úgy rövid távon, mint az EKKR hosszú távú fejlődése
szempontjából. A jó kommunikáció elősegíti az EKKR-en alapuló nemzeti képesítési keretrendszerek elfogadását. Az átlátható módszertan, az információkhoz való hozzáférés és az összes érdekelt fél bevonása
létfontosságú a jó kommunikációhoz.
Vitaindító kérdések a délelőtti üléshez:
• Hogyan tudnak az országos képesítési keretrendszerek hozzájárulni az érintett szektorok, illetve az oktatási intézmények (iskolák, szakképző és felsőoktatási intézmények) közötti párbeszédhez, illetve együttműködéshez?
• Melyek az oktatás és képzés, illetve a felnőttoktatás és felnőttképzés, továbbképzés közötti bizalmon
alapuló együttműködés kritikus tényezői, amelyeket különösen fontos figyelembe vennie az OKKR-nek?
• Hogyan lehet fenntartani a kommunikációt és az együttműködést a formális és a nem formális oktatási
és képzési szektor között?
• Mely szereplőket kell bevonni országos szinten az oktatás és képzés valamint a munkaerő piac részéről, s
hogyan kell definiálni a szerepkörüket a kommunikáció és az együttműködés javítása érdekében?
• Hogyan lehet kezelni a konfliktusokat? Hogyan tudja az OKKR segíteni az érintett felek különböző érdekei
közötti ellentmondások feloldását, illetve konszenzus kialakítását?
Vitaindító kérdések a délutáni üléshez:
• Hogyan javítja az OKKR a társadalmi partnerekkel és az ágazatokkal való együttműködést a képesítések
kimunkálása és bevezetése terén?
• Milyen szinten folyjék az együttműködés a társadalmi partnerekkel és az ágazatokkal: a munkaköri leírások
és standardok, a képesítések kidolgozása, a szakképesítések kidolgozása, stb. tekintetében?
• Hogyan lehet az érintettek tájékoztatását, irányítását, a velük való kommunikációt helyére tenni?
• Van-e kölcsönös tájékoztatás és együttműködés az OKKR, az európai ágazati szervezetek, illetve az európai társadalmi partner szervezetek között?
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5. műhelymunka
Az EKKR Unión kívüli dimenziói és a régiók közötti szakpolitikai együttműködés lehetőségei
Elnök: Arjen Deij (Európai Képzési Alapítvány)
Facilitátor: Madhu Singh (UNESCO, Az Egész Életen Át Tartó Tanulás Intézete)
Rapportőr: Patrick Werquin (CNAM, Párizs)
1. ülés: A regionális képzési keretrendszerek fejlődése
Előadó: Que Anh Dang (Ázsiai-Európai Együttműködés Egész Életen Át Tartó Tanulás Osztálya)
2. ülés: Hogyan tudják a regionális képesítési keretrendszerek elősegíteni a mobilitást a világ
különböző régiói közt?
Előadók: Frances Kelly (Új-Zélandi Oktatási Minisztérium),
Edwin Mernagh (Ausztrál Oktatási Minisztérium),
Ragnhild Solvi Berg (Európai Bizottság)
Világszerte több mint 120 ország dolgozik képesítési keretrendszer létrehozásán, és sok ilyen nemzeti keretrendszer legalább egy transznacionális keretrendszer része. A regionális és transznacionális képesítési keretrendszerek kidolgozása jelenleg világszerte zajlik (EKKR, karibi és dél-afrikai regionális keretrendszerek, ASEAN
kölcsönös elismerési kezdeményezések, csendes-óceáni regionális keretrendszer). További keretrendszerek
bevezetését is fontolgatják (pl. Latin-Amerikában és az Arab-öböl országaiban).4
A műhelymunka célja az EKKR külső dimenziójának és szakpolitika-koordinációs aspektusainak elemzése.
A vita tervezett témája az, hogy az EKKR az átláthatóság előmozdításával hogyan képes javítani a régiók közötti mobilitást, hogyan kapcsolódhat más képesítési keretrendszerekhez és milyen hatással van a képesítési
keretrendszerek és oktatási rendszerek fejlődésére világszerte.
Az első ülés vitájához javasolt kérdések:
• A regionális képesítési keretrendszerek csak akkor szolgálnak előnyökkel, ha sok, vagy minden ország
létrehozta saját országos képesítési keretrendszerét?
• A régió országainak oktatási és képzési rendszerei komoly mértékű önállósággal rendelkeznek és igen
heterogének. Ilyen körülmények között a regionális képesítési keretrendszerek játszhatnak előíró, szabályozó szerepet?
• Milyen lehetőségek vannak (ha vannak) az EKKR és az ASEAN képesítési keretrendszer-kezdeményezés
összekapcsolására?
• Milyen további kapcsolatépítésre vagy megállapodásokra van szükség a nemzeti képesítési keretrendszerek kölcsönös elfogadása érdekében egy-egy régión belül, illetve a két régió között?
• A regionális képesítési keretrendszerek megvalósíthatóak úgy, hogy a tanulási eredmények fogalma
még mindig vitatott?
Az első ülés vitájához javasolt kérdések:
• A nemzeti képesítési keretrendszerek, az EKKR és a regionális keretrendszerek hogyan képesek támogatni a világ különböző részei közti mobilitást?
• Hogyan működhetnek együtt az EKKR-rel más nemzeti és regionális keretrendszerek?
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• Milyen tanulságokat lehet levonni a már működő regionális képesítési keretrendszerek tapasztalataiból?
• Milyen támogatást tud nyújtani az EKKR a világ más transznacionális hálózatainak fejlesztéséhez, a
folyamat és a kifejlesztett eszközök szempontjából?
• Hogyan tanulhatnak egymástól a régiók?
Que Anh Dang
A nemzeti képesítési keretrendszerek globális szinten egyre elterjedtebbek, és a regionális képesítési keretrendszerek egyre inkább a keretrendszerek keretrendszerének szerepét játsszák; ilyen az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége Képesítési Keretrendszere (ASEAN QF). Ennek több
oka lehet. Az egyik ok az, hogy a retorika és az átfogó célok szintjén aligha lehetne ellenezni a folyamatot – ki
ne akarná, hogy a képesítések szorosabban összekapcsolódjanak és átláthatóbbak legyenek? Az EU egységes
piaca és a konvergáló felsőoktatási rendszerek adták a példát az ASEAN számára, ahol 2015-re gazdasági közösséget kívánnak létrehozni. Az egyik alapelv a képzett munkavállalók szabad mozgása, amihez az oktatás és
a gazdasági célok szoros összekapcsolása mellett az oktatási rendszerek regionális szintre emelése is szükséges
– a területen belül és azon kívül is. Az előadás az ASEAN regionális képesítési keretrendszereinek és regionális
ágazati képesítéseinek okait és fejlődését vizsgálja, és összehasonlító elemzést ad az EKKR-ről és az ASEAN
képesítési keretrendszeréről. A dokumentum ezen kívül kiemeli az ASEAN képesítési keretrendszere előtt álló
fő kihívásokat is, és a regionális képesítési keretrendszerek megvalósításának elemzése alapján bizonyos kérdésekben óvatosságra int.
Edwin Mernagh és Ragnhild Solvi Berg
A prezentáció és Ragnhild Solvi Berg előadásának témája közös. Bemutatja majd a folyamatban levő EUAusztrália összehasonlító tanulmányt, amelynek témája a (nemzeti és regionális) képesítési keretrendszerek
szerepe a diákok és munkavállalók nemzetközi mobilitásának támogatásában. Az EKKR-en és az ausztrál képesítési keretrendszeren kívül a tanulmány több európai nemzeti keretrendszer (és azok mobilitásra gyakorolt
hatásának) vizsgálatával is foglalkozik. Ezen kívül elemzi az európai és ausztrál képesítési keretrendszerek összekapcsolásának lehetséges módjait is. A prezentáció bemutatja a tanulmány megközelítését és metodológiáját,
és az előzetes eredményekről is beszámol.
Frances Kelly
Ez a prezentáció az Új-Zélandi Képesítési Hatóságnak az Ír Nemzeti Képesítési Hatósággal végzett munkájára
épít, ami „Az írországi és új-zélandi képesítések kompatibilitása” című publikációnak a forrása volt. Ennek a
munkának a céljai közt szerepelt az is, hogy hozzájáruljon a képesítések elismerésével kapcsolatos stratégiai
megközelítés kidolgozásához, amit az Európai Képesítési Keretrendszer és a képesítések elismeréséről szóló
Lisszaboni Egyezmény igyekszik megvalósítani.
A projekt összehasonlította a szintleíró jellemzőket, a képesítések meghatározásait és az ír és új-zélandi
képesítési keretrendszerekben a tanulási eredményeken kívül alkalmazott egyéb kritériumokat.
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Az előadók, a műhelymunkák elnökeinek, a kerekasztal
beszélgetés tagjainak és a RAPPORTőRÖK életrajzi adatai
Hoffmann Rózsa
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára
Dr. Hoffmann Rózsa a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára.
1971-ben végzett francia-orosz szakos középiskolai tanárként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1972 és 1981 között a Művelődési Minisztérium előadója, majd főelőadója. 1981 és 1986 között a Kaffka Margit Gimnázium
tanára, igazgatóhelyettese, 1986-tól 1997-ig a Németh László Gimnázium igazgatója.
1996-ban neveléstudományból PhD fokozatot szerzett. 1995-től a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi Kara Tanárképző Intézetének vezetője, egyetemi docens. Hoffmann
Rózsa szakmai és publikációs tevékenysége felöleli az iskolavezetés, a tantervfejlesztés, a pedagógus etika,
az iskolaértékelés és az oktatáspolitika témakörét. 1993 és 1996 között az Országos Köznevelési Tanács tagja,
illetve alelnöke. 2009-től a Magyar Tudományos Akadémia Neveléstudományi Bizottsága Pedagógusképzési
albizottságának elnöke. 2006-tól országgyűlési képviselő.
Jan Truszcyński
az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság főigazgatója
Jan Truszczyński 2010. május óta főigazgatóként felel az oktatás, a képzés, a kultúra,
az ifjúságpolitika, az állampolgárság, a többnyelvűség és a sport területén tevékenykedő Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság működéséért. Korábban ugyanennek a
főigazgatóságnak a főigazgató-helyettesi posztját töltötte be. 2007. január óta tagja az Európai Bizottságnak, amikor a Bővítési Főigazgatóság bővítési stratégiáért és
kommunikációért felelős főigazgató-helyettesévé nevezték ki. Truszczyński 2001-től
2005-ig előbb a lengyel külügyminisztérium helyettes államtitkáraként, majd államtitkáraként tevékenykedett.
Államtitkári minőségében ő volt a lengyelek fő tárgyalója az európai uniós csatlakozási tárgyalások során. Ezt
megelőzően, 1996 és 2001 között brüsszeli nagykövetként képviselte Lengyelországot az Európai Unióban.
Dux László
a konferencia 1. napjának elnöke
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
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Dr. Dux László a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkára.
Tanulmányait a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végezte, majd az immunkémia és a biokémia területén szerzett külföldi és hazai
tapasztalatokat. Az orvostudomány kandidátusa, és 1993 után a SZOTE Biokémiai Intézet
tanszékvezetője volt, ahol 1992 és 1997 között oktatási rektorhelyettesi pozíciót töltött be. Tagja a Magyar Tudományos
Akadémia több bizottságának, illetve nemzetközi szervezeteknek is (pl. World Muscle Society Executive Board).
1987-ben kiváló oktató munkáért megkapta Oktatási Minisztérium kitüntetését. 1997-2010 között összesen
22 alkalommal nyerte el a Legjobb előadó díját, a magyar, angol, német hallgatók szavazata alapján.
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Carlo Scatoli
a konferencia 2. napjának elnöke
Európai Bizottság, Oktatási és Kulturális Főigazgatóság
Carlo Scatoli az Európai Unió Bizottságának Oktatási és Kulturális Főigazgatósága “Egész
életen át tartó tanulás” osztályán belül képesítési szakterületet irányítja. A munkacsoport elsősorban az Európai Képesítési Keretrendszer bevezetésével, valamint az ehhez
kapcsolódó, a tanulási eredmények elismeréséről folytatott szakpolitikai párbeszéddel
foglalkozik. Ezen felül Carlo Scatoli munkacsoportja felelős az Europass kezdeményezésért – amely nemrég ünnepelte a 10 milliomodik önéletrajz felhasználóját, –a tanulási lehetőségeket bemutató
PLOTEUS portálért, és a Euroguidance hálózatért. Ezen kezdeményezések célja, hogy segítse az EU állampolgárait
– az országok és szektorok közötti tanulási utak közötti átjárhatóság javításával.
Carlo Scatoli a nyolcvanas évek vége óta képesítésekkel és kompetenciákkal foglalkozik: először egy bolognai
dokumentációs központban, majd a Bizottság fordítói szolgálatánál, jelenleg pedig az Európai Bizottság Oktatási és
Kulturális Főigazgatóságán annak megalakulása, 1999 óta. A Paduai Egyetemen szerzett diplomát filozófiából, ez
ma az EKKR szerinti 7-es szintű mester fokozatú végzettségnek számítana.
Czomba Sándor
2. napi záróbeszéd
a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára
Czomba Sándor a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen okleveles gépészmérnöki diplomát szerzett 1986-ban. 1996-ban az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán
Egerben mérnöktanári diplomát, ezt követően a Műszaki Gazdaságtudományi Egyetemen közlekedési műszaki szakértői diplomát, majd ugyanitt tudományos fokozatot
szerzett 2008-ban.
Pályáját 1987-ban a Ferromasch Tiszaszalkai Gyáregységben kezdte mint fejlesztőmérnök. 1988-tól 1993-tól
a vásárosnaményi Ipari és Vendéglátóipari Szakképző Iskolában mérnöktanárként, majd 1993-tól 1999-ig műszaki igazgatóhelyettesként dolgozott. 1999-től 2006-ig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
Vásárosnaményi Kirendeltség kirendeltségvezetője. 2006-tól Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8. számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselője.
1998-tól 2000-ig Vásárosnaményben önkormányzati képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke. 1998-tól 2002ig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés oktatási bizottságának tagja. A 2010. évi országgyűlési választásokon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 8. számú egyéni választókerületben szerzett mandátumot.
Michael Teutsch
vitaindító előadó
Európai Bizottság, Oktatási és Kulturális Főigazgatóság
Michael Teutsch az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságán dolgozik,
az egész életen át tartó tanulás és az EU 2020 stratégia ügyeivel foglalkozó osztály
vezetője. Ügykörébe tartozik a nyitott koordinációs módszer továbbfejlesztése az
oktatás és képzés területén, az “Új készségek és új munkahelyek” zászlóshajó kezdeményezés, valamint az egész életen át tartó tanulás politikáinak és eszközeinek
fejlesztése és elterjesztése, mint pl. az Európai Képesítési Keretrendszer, az ESCO, az egész életen át tartó
pályatanácsadás, a nem-formális és informális tanulás elismerése stb.
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Christian F. Lettmayr
vitaindító előadó
CEDEFOP, megbízott igazgató
Christian Lettmayr 2010 októbere óta a CEDEFOP megbízott igazgatója.
2005 és 2010 között a Cedefop igazgatóhelyettesi tisztségét töltötte be.
1985-tól 1994-ig az osztrák Kisvállalkozás-kutató Intézet (KMU Forschung
Austria) igazgatóhelyettese, majd ezt követően igazgatója (1994-2001) volt.
2001-től az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságánál a
vállalkozási szakpolitikák megfeleltetésében és versenyképességi elemzésben vett részt.
Christian Lettmayr társadalmi-gazdasági kutatások és kutatóintézetek vezetése terén rendelkezik
tapasztalattal. Szakpolitika-kutatások résztvevőjrként és különböző tanácsadói munkacsoportokban
közreműködött számos európai és nemzeti szakpolitika kidolgozásában és megvalósításában.
Vállalkozóként másoké mellett többek között saját tanácsadó és export-import cégeit vezette.
Emellett előadott Ausztria számos egyetemén és más oktatási intézményében. Szakmai bizottságok
tagja, többek között a szakképzési okleveleket kiadó bizottságoké. Ezáltal jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a szakképzés, felnőttképzés és a képzésfejlesztés területén.
Carina Lindén
az 1. műhelymunka elnöke
Svéd Oktatási és Kutatási Minisztérium
A közgazdasági végzettségű Carina Lindén a svéd Oktatási és Kutatási Minisztérium hallgatói támogatásokért és felnőttképzésért felelős területének
főigazgató-helyettese. Fő területe a felnőtt- és szakképzés, mindenekelőtt
ezek nemzetközi dimenziója. A koppenhágai folyamatban annak elindítása
óta aktívan részt vesz. Ő képviseli Svédországot a CEDEFOP irányító testületében, az Európai Képesítési Keretrendszer Tanácsadó Testületében (EQF Advisory Group) és a PIAAC
(Programme for the International Assessment for Adult Competencies) irányító testületében.
Krémó Anita
az 1. műhelymunka rapportőre
Európai Bizottság
Krémó Anita az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságán az
EKKR megvalósításának szakmai referense az egész életen át tartó tanulás
keretében az Európa 2020 stratégiával foglalkozó osztályon. 2008 óta magyar nemzeti szakértőként dolgozik ezen az osztályon, előtte pedig a magyar
Oktatási és Kulturális Minisztériumban a nemzeti képesítési keretrendszer
magyarországi fejlesztésével, illetve az EU-s oktatási és képzési célok Magyarországon, a hazai fejlesztések keretében környezetben történő megvalósításával foglalkozott. A
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen angolt és politikatudományt .
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Derényi András
az 1. műhelymunka facilitátora
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Derényi András az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben az Országos Kreditroda
munkatársaként a felsőoktatási intézményeknek a kreditrendszereik kidolgozása és alkalmazása területén nyújtott szakmai támogatásért, tanácsadásért
és szakértői munkákért felelős. Feladata továbbá a Nemzeti Erőforrás Minisztérium tájékoztatása a területen elért előrehaladásról és nehézségekről.
Különböző országos felsőoktatási testületek és bizottságok tagja, mint pl. a Nemzeti Bologna Bizottság, az Országos Kredittanács, a Nemzeti Europass Központ irányító testülete. Nemzeti szakértőként vesz részt olyan nemzetközi szervezetek és hálózatok munkájában, mint pl. az Európai
Bizottság Tanulási Eredmények Elismerése Munkacsoportja és a Bologna Tanácsadó Hálózat (Bologna
Promoter’s Network). A Nemzeti Fejlesztési Terv egyik, a formális, nem formális és informális tanulás
elismerésének modelljét és eljárásait kidolgozó kiemelt projekt vezetője.
Carita Blomqvist
az 1. műhelymunka előadója
Finn Országos Oktatási Tanács
Carita Blomqvist a Finn Országos Oktatási Tanácsnál (Finnish National Board
of Education) a képesítések elismeréséért és nemzetközi összehasonlításáért
felelős osztály vezetője. Közigazgatásból szerzett doktori fokozatot. Régóta
foglalkozik a bolognai folyamattal, és jelenleg a Lisszaboni Elismerési Egyezmény Bizottságának az elnöke. Az elmúlt években a nemzeti és az európai
képesítési keretrendszerekkel kapcsolatos ügyekben tevékenykedett, pl. nemzetközi szakértője volt
számos felsőoktatási és országos megfeleltetési eljárásnak.
Mile Dželalija
az 1. műhelymunka előadója
Spliti Egyetem
Prof. Dr. Mile Dželalija a Spliti Egyetem professzora. A részecske fizika területén végzett kutatói és oktatói tevékenységén kívül az elmúlt években részt
vett Horvátország és más országok oktatási reformjának kidolgozásában is.
Számos országos és nemzetközi oktatási és kutatási bizottság tagja, illetv
vezetője: a horvát országos képesítési keretrendszer kidolgozására és megvalósítására létrehozott szakértői csoport vezetője; a horvát Tudományos és Felsőoktatási Ügynökség
igazgatói tanácsának elnöke, az „Egység a tudás által” Alap irányító testületének elnöke, az Európai
Képesítési Keretrendszer Tanácsadó Testületének tagja (EQF Advisory Group), és az Európai Felsőoktatási Térség Képesítési Keretrendszerének nemzeti kapcsolattartója.
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Jan Meers
az 1. műhelymunka előadója
Flamand Oktatási és Képzési Minőségbiztosító Ügynökség (AKOV)
Jan Meers Belgium flamand kormányzata Oktatási és Képzési Minőségbiztosító Ügynökségének (AKOV) oktatási tanácsadója. Az AKOV minőségbiztosítási rendszereket
fejleszt és támogat a szakképesítések, képzési programok, szakképzési programok és
az előzetesen szerzett tudás elismeréséhez és validálásához.
Jan Meers középiskolai matematika tanár, tanterv szakértő, a flamand képesítési keretrendszer szakértője. Az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Koordinációs Pontjának koordinátora és
az NRP-EQAVET (az európai középfokú szakképesítési keretrendszer és képzettség elismerési rendszer) flamand
kontaktszemélye.
Az AKOV honlapja: http://www.akov.be
Temesi József
a 2. műhelymunka elnöke
Corvinus Egyetem, Budapest
Temesi József egyetemi tanár a Budapest Corvinus Egyetem tanára. Pályája során
az egyetemen több vezető tisztséget is betöltött: a Közgazdasági Kar dékánja volt
az 1990-es évek elején, 1995 és 2004 között az egyetem képzési és tudományos
ügyekért felelős rektorhelyettese volt. Jelenleg társigazgatója az egyetem keretében
működő Nemzetközi Felsőoktatási Tanulmányok Központjának. 25 éves nemzetközi
tevékenysége során tagja volt az Nemzetközi Oktatás Európai Szövetsége Végrehajtó Bizottságának, illetve Irányító Bizottságának (1996-1999). Az oktatási tárca megbízásából számos fejlesztési projektben működött közre
szakértőként 1996 és 2011 között. Magyarországon a bolognai folyamat egyik tanácsadója 2005-től.
Ewa Chmielecka
a 2. műhelymunka rapportőre
Varsói Közgazdasági Egyetem
Ewa Chmielecka a Varsói Közgazdasági Egyetem professzora. Az Európai Képesítési
Keretrendszer Tanácsadó Testületének (EQF Advisory Group) és az Európai Felsőoktatási Térség Képesítési Keretrendszerének (QF-EHEA) nemzeti kapcsolattartója. Ezen
kívül tanácsadóként vesz részt a lengyel országos képesítési keretrendszer irányító
testületében, és a lengyel képesítési keretrendszer számos projektjének vezető szakértője. A lengyel Bologna szakértői testület elnöke. Több mint száz publikációja és könyve jelent meg, többek
között a képesítési keretrendszerek, minőségbiztosítási rendszerek és a tudományfilozófia témakörében.
Jens Bjørnåvold
a 2. műhelymunka facilitátora
CEDEFOP
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Jens Bjørnåvold jelenleg a CEDEFOP (a Szakképzés-fejlesztés Európai Központja) brüs�szeli irodájánál dolgozik. 2000 és 2005 között az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának munkatársa volt. 1996 óta európai oktatási és képzési ügyekkel
foglalkozik, részt vett az Európai Unió egész életen át tartó tanulás stratégiájának, az
Europass és az EKKR kidolgozásában, valamint a szakképzés koppenhágai folyamatában.
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André Huigens
a 2. műhelymunka előadója
Wellantcollege
André Huigens a Wellant Főiskola, a legnagyobb hollandiai mezőgazdasági
szakképző intézmény munkatársa. Személyzeti tanácsadó nemzetközi oktatáspolitikai ügyekben, emellett stratégiai projekteket irányít. 2005-től
különböző az EKKR-rel kapcsolatos projektekben dolgozott. Ennek köszönhetően rengeteg gyakorlati tapasztalatot halmozott fel azzal kapcsolatban,
hogy hogyan működhet az EKKR a mezőgazdasági ágazat területén. A CEDEFOP jó gyakorlatnak
választotta az egyik általa irányított projektet (EKKR a mezőgazdasági ágazatban – EQFAS), amely
megjelent a Paul Guest által az Egyesült Királyság Nemzeti Koordinációs Pontjának készített ágazati felmérésben is.
John Hammond
a 2. műhelymunka előadója
az ír Nemzeti Tantervi és Értékelési Tanács igazgatóhelyettese
John Hammond a Nemzeti Tantervi és Értékelési Tanács igazgatóhelyettese,
amely az oktatási miniszternek nyújt szakmai segítséget tantervi és értékelési
kérdésekben a kisgyermekkori, az alapfokú és a középfokú oktatás területén. John Hammond elsődleges felelőse a középfokú oktatási területen folyó
munkának és fejlesztéseknek. Ezen kívül ő képviselte az iskolai ágazatot az
országos képesítési keretrendszer kialakításakor Írországban és az Európai Képesítési Keretrendszernek való megfeleltetés során. Szakmai előképzettségét tekintve tanár és tantervfejlesztő. Végül, de
nem utolsósorban ő irányította jó néhány országos oktatási reformkezdeményezés megvalósítását.
John Allan
a 2. műhelymunka előadója
Skót Képesítési Hatóság
Dr. John Allan a Skót Képesítési Hatóság (Scottish Qualifications Authority
– SQA) “Tanterv a kiválóságért” program vezetője a skóciai Glasgow-ban.
Több mint három évtizedes tapasztalata van iskolai és főiskolai területen.
Mielőtt a Skót Képesítési Hatósághoz került volna, 2005-ben főiskolai
dékánhelyettesként dolgozott.
Szakmai tapasztalattal rendelkezik a tanítás, tantervfejlesztés és képesítési-értékelési rendszerek
fejlesztése terén. Jelenleg a Tanterv a kiválóságért program képesítéseinek fejlesztésével foglalkozik Skóciában. Ezt megelőzően szakképesítési keretrendszerek kidolgozásával és tanár-továbbképzési
programok fejlesztésével foglalkozott Kínában.
Az SQA szakpolitikai csapata felelős az új megközelítések és politikák kidolgozásáért a képesítések
és a kompetenciák mérése területén. Ennek a munkának része a kutatás, kapcsolattartás közoktatási
intézményekkel és főiskolákkal, mesterkurzus, szeminárium és műhelymunkák tartása az SQA dolgozói számára vezető tudósok részvételével.
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Volker Gehmlich
a 2. műhelymunka előadója
Osnabrücki Főiskola
Volker Gehmlich professzor 1972 óta üzletvezetést tanít az Osnabrücki Alkalmazott
Tudományok Főiskolán (Hochschule Osnabrück), Németországban. Bologna tanácsadóként az intézményi szerkezetátalakítás egyik fő kezdeményezője volt a képzések
modularizációja, a kreditrendszer bevezetése, továbbá az alap- és mesterképzések tanulmányi kimeneteinek kidolgozása terén.
Részt vett az európai és a német egész életen át tartó tanulás képesítési keretrendszerének kidolgozásában. Dolgozott a COMETT Program Szakmai Tanácsadói Irodájában (1987-1995) és a Tuning Projektben aktív
szerepet vállal. Az ECTS tanácsadói hálózat német résztvevője. Számos publikációja jelent meg az intézmények
nemzetköziesedése, a munkaerőpiacon elvárt készségek, a képzési kimenetek és a kreditrendszerek témakörében,
továbbá a német egész életen át tartó tanulás képesítési keretrendszerének lehetséges bevezetéséről.
1996 és 2009 között szakértőként működött közre az Ausztrália-EU oktatási és képzési kerekasztal tárgyalásokon. 2000-ben megkapta a „Kiválósági díj a nemzetközi felsőoktatási együttműködésért” kitüntetést a német
oktatási és kutatási minisztertől.
Mike Coles
a 3. műhelymunka elnöke
nemzetközi szakértő
Mike Coles a vegyiparban dolgozott és kémiát tanított, mielőtt az Egyesült Királyságban oktatási fejlesztésekkel és nemzetközi szinten a képesítési keretrendszerekkel foglalkozott. Fő kutatási területe a képesítési rendszerek és keretrendszerek, a
kreditrendszerek, valamint az EKKR bevezetése és hatása különböző képesítési keretrendszerekre. Jelenleg szerte a világban a képesítések fejlesztésén dolgozik, ő a fő szerzője az OECD Képesítési rendszerek – az egész életen át tartó tanulás hídjai és a CEDEFOP nemrég megjelent
Változó képesítések – a szakpolitikák és a gyakorlat nemzetközi áttekintése c. köteteknek.
Az EKKR koncepció megszületése óta a fejlesztésekkel kapcsolatosan az Európai Bizottság tanácsadója és a
megvalósítás különböző kérdéseivel is foglalkozik az EKKR Tanácsadó Testületében (az Egyesült Királyság delegáltjaként) és az alcsoportjaiban.
Loboda Zoltán
a 3. műhelymunka rapportőre
oktatási szakdiplomata Magyarország brüsszeli Állandó Képviseletén
Loboda Zoltán jelenleg a Magyar Köztársaság Európai Unió mellett működő Állandó
Képviseletén oktatási attasé Brüsszelben, a magyar EU elnökség idején az EU Oktatási Bizottságának elnöke. Korábban az Oktatási és Kulturális Minisztérium Európai
Uniós Kapcsolatok Főosztályának vezetője volt. 2004-2010 között képviselte Magyarországot az OECD Oktatáspolitikai Bizottságában és az Európai Unió Oktatási
Bizottságában, illetve elnökölte az ASEM LLL HUB Tanácsadó Bizottságát. 2005-ben
részt vet az élethosszig tartó tanulás magyar stratégiájának kialakításában, illetve 2008-ban koordinálta a
magyar Nemzeti Képesítési Keretrendszerről szóló koncepció kialakítását.
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Wolfgang Müller
a 3. műhelymunka facilitátora
Német Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség
Dr Wolfgang Müller a Német Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség (Bundesagentur
für Arbeit) európai képviseletének igazgatója, az ügynökség vezérigazgatójának
tanácsadója. Elnöke az “Új készségek és új munkahelyek” munkacsoportnak,
amely az európai Állami Foglalkoztatási Szolgálatok vezetőinek hálózata. Képviseli a hálózatot az Európai Képesítési Keretrendszer Tanácsadó Testületében, az
Európai Álláshelyek Monitoring Testületében, valamint az Európai Egész Életen Át Tartó Pályatanácsadási
Hálózatban (European Lifelong Guidance Policy Network).
Szebeni KInga
a 3. műhelymunka facilitátora
Nemzetgazdasági MInisztérium
Szebeni Kinga szakmai pályafutását Phare, illetve USAID képzési programokban kezdte. Később a Korn/
Ferry Internationalnél dolgozva tapasztalatot szerzett a személyi kiválasztás területén, majd csatlakozott a
Leonardo da Vinci Program magyar nemzeti irodájához. Szak-és felnőttképzési politikával 4. éve foglalkozik a felelős minisztériumban, ahol feladata elsősorban a minőségbiztosítás és a nemzetközi kapcsolatok.
John O’Connor
a 3. műhelymunka előadója
Ír Nemzeti Képesítési Hatóság
John O’Connor az Ír Nemzeti Képesítési Hatóság (NQAI) fejlesztő munkatársa 2008.
óta. Az NQAI fő feladata a kompetencia alapú képesítési keretrendszer kifejlesztése, a
(szak)képzettség tanulási eredményekre alapozott elismerése és odaítélése rendszerének kimunkálása. Ezzel összefüggésben a hatóság feladata a képesítési keretrendszer
működtetéséhez szükséges intézkedések és működési kritériumok kidolgozása.
Írország nemzeti képesítési keretrendszerét 2003-ban vezették be, 2006-ig megtörtént az összehangolása
az európai felsőoktatási képesítési keretrendszerrel (bolognai keretrendszer). 2009-ben megtörtént az Ír Képesítési Keretrendszer megfeleltetése az EKKR-rel.
Mielőtt az NQAI munkatársa lett, John O’Connor a dublini Portobello Főiskola tanulmányi osztályának vezetője volt, és az intézmény minőségbiztosítását felügyelte. John O’Connor több mint 15 éves felsőoktatási tanári
gyakorlattal rendelkezik, európai és nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakon.
Allan Bruun Pedersen
a 3. műhelymunka előadója
Dán Nemzetközi Oktatási Ügynökség
Allan Bruun Pedersen a dániai Tudományos, Technológiai és Innovációs Ügyekért Felelős Minisztérium Nemzetközi Oktatási Ügynökségének szaktanácsadója.
Az előzetesen szerzett tudás elismerésének szakértője. Az előzetesen szerzett tudás elismerésének szabványainak kidolgozását koordinálja Dániában, e területen több
nemzetközi projektben is részt vett. Az ENIC hálózat alelnöke, valamint a Nemzetközi
Bologna Csoport előzetesen szerzett tudás elismeréséért felelős szekciójának a tagja. Szakértői küldetéseket tel-
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jesített Grúziában, a Délkelet-Balkánon és Németországban. Jelenleg ellátja az Európai Képesítési Keretrendszer
dán Nemzeti Koordinációs Pontjának titkársági feladatait, tagja az egész életen át tartó tanulás dán képesítési
kertrendszerével kapcsolatos teendőket és a megfeleltetési folyamatot koordináló bizottságnak.
Borbély-Pecze Tibor Bors
a 3. műhelymunka előadója
Állami Foglalkoztatási Szolgálat
Borbély-Pecze Tibor Bors a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Állami Foglalkoztatási
Szolgálatának tudományos tanácsadója. Diplomázott foglalkoztatási és életpálya-tanácsadásból, szociálpedagógiából, szociálpolitikából, és addiktológiai tanácsadásból. 2010ben megvédett doktori értekezésének témája a tanárok életpálya tanácsadásra való
felkészültsége. Pályáját a Fővárosi Munkaügyi Központ munkavállalási tanácsadójaként
kezdte, az elmúlt 8 évben pedig hazai és európai szakpolitikai szinten dolgozott. 2004-től 2008-ig az Európai
Foglalkoztatási Megfigyelőközpont MISEP hálózat tagja volt, az Európai Életpálya Tanácsadás Hálózat nemzeti
kapcsolattartója (2007).
A Nemzeti Pályaorientációs Tanács alapítója (2008. január), A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani
fejlesztése, a hazai életpálya-tanácsadás rendszerének kialakítása c. országos fejlesztési program vezetője (2008). Az
Életpálya-fejlesztési és Közigazgatási Nemzetközi Központ Igazgató Tanácsának tagja (2010).
Francis Petel
a 4. műhelymunka elnöke
(CGPME, a francia munkaadók szervezete a kis- és középvállalkozások érdekképviseletére)
Francis Petel az Európai Marketing Szövetség (European Marketing Confederation),
valamint ennek Akkreditációs Szakértői Csoportja (Accreditation Expert Group) jelenlegi elnöke, a marketing ágazat szektorális képesítési keretrendszerének kifejlesztője.
2004/2005 óta tagja az első EKKR szakértői csoportnak, amely kidolgozta az
EKKR fejlesztésére vonatkozó ajánlást, előtérbe állítva az ágazati megközelítést. Az
ajánlást az előző budapesti konferencián, 2006-ban mutatták be. Számos olyan Leonardo programban vett
részt, amelyeknek célja foglalkozási standardok és szektorális képesítések kidolgozása volt (EMBER, CERCOM,
MSNQF, BE TWIN).
Hazájában Francis Petel tagja a francia kis- és középvállalkozók szervezetének (CGPME). A szervezetben a felsőoktatási és szakképzési képesítésekkel kapcsolatos szakpolitikáért felelős. A CGPME-t számos kulcsfontosságú
országos testületben képviseli, így tagja a Francia Képesítési Hatóság Nemzeti Szakképesítési Bizottságának, az
Oktatási Minisztérium Szakmaközi Konzultatív Bizottságának, az Országos Felsőoktatási Tanácsnak, a Nemzeti
Felsőoktatási és Kutatási Tanácsnak.
Francis Petel tagja a kereskedelmi és menedzsment szakma ágazati szervezetének (Dirigeants Commerciaux
de France) és vezeti annak foglalkoztatással kapcsolatos kutatási testületét.
Halász Gábor
a 4. műhelymunka rapportőre
Eötvös Loránd Tudományegyetem
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Halász Gábor egyetemi tanár az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának tanára, ahol a Felsőoktatás Vezetéstudományi Központját vezeti. Korábban az Oktatáskutató Intézet (jelenleg Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) főigazgatója volt. Aktív részese volt az 1990-es években a magyar oktatási rendszer átalakításá-
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nak. Egyike a Magyar Oktatási Vezetőképző Intézet alapítóinak. Aktívan részt vesz az iskolaigazgatók képzésében,
közreműködött a hazai tantervi reformban, az intézményértékelési rendszer fejlesztésében, valamint a tanulói
értékelési rendszer és vizsgarendszer fejlesztésében.
Halász Gábor szakértő tanácsadóként számos nemzetközi szervezetnek dolgozott, ezek közül a legjelentősebbek az OECD, a Világbank és az Európa Tanács. Egyebek között tagja volt az Egyesült Királyság szakképzési
rendszerét átvilágító OECD szakértői csapatnak, valamint az Európai Bizottság 2009-ben felállított “Új készségek és
új munkahelyek”. kezdeményezését támogató szakértői csoportnak. 1996 óta képviseli Magyarországot az OECD
CERI Igazgatótanácsában, amelynek 2004 és 2007 között elnöke is volt.
Michael Axmann
a 4. műhelymunka facilitátora
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization)
Michael Axmann a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization
– ILO) vezető szakértője a készségfejlesztési szakpolitikák területén. Németországban,
a Bielefeld-i Egyetemen szerzett mester szintű diplomát. 30 éve dolgozik diákokkal,
trénerekkel, tanárokkal, kormányokkal, szakszervezetekkel és munkáltatók érdekvédelmi szervezeteivel közgazdászként, képzőként és képzők képzőjeként. Fő szakterülete a
műszaki szakképzés, amelyen belül leginkább tanárképzéssel, a gyakornoki képzés tervezésével, tantervfejlesztéssel valamint projekttervezéssel és értékeléssel foglalkozik.
A világ számos országába kapott meghívást, dolgozott többek között Argentínában, Bangladesben, Bosznia
Hercegovinában, Grúziában, Németországban, Indonéziában, Indiában, Izraelben, Jordániában, Libanonban, Marokkóban, a Fülöp-szigeteken, Szaúd-Arábiában, Szerbiában, Svájcban, Tanzániában, Taiföldön, az Egyesült Arab
Emirátusokban, az Egyesült Államokban és Jemenben.
Francisca Arbizu
a 4. műhelymunka előadója
nemzetközi szakértő, Spanyolország
Francisca Arbizu 1980 óta a szakképzés kutatója és professzora, az angol, ír és portugál képesítési keretrendszerek EKKR-hez történő megfeleltetésébe bevont spanyol
szakértő. Továbbá Cape Verde nemzeti képesítési rendszerének és a Dominikai Köztársaság szakképzés-fejlesztésének vezető tanácsadója. Korábban Spanyolország Nemzeti Képesítési Intézetének igazgatójaként (INCUAL) illetékességi körébe tartozott a
Nemzeti Képesítési Jegyzék, a Modulok Szerinti Képesítési Katalógus, valamint a Foglalkoztatási Megfigyelőközpont (Occupational Observatory). Az Európai Bizottság különböző munkacsoportjainak és programjainak
spanyol képviselője.
Gry Benedikte Sterner
a 4. műhelymunka előadója
Norvég Szakszervezeti Szövetség
Gry Benedikte Sterner műszaki rajzolónak tanult. Pedagógiai és menedzsment tanulmányai a munkájához kötődő nem-formális és informális tanulás körébe vágnak. 1996
és 2006 között a Grafikai Dolgozók Norvégiai Egyesületének tisztségviselője volt, 2006
és 2009 között a Norvég Egyesült Szakszervezetek oktatási és képzési tanácsadója
volt. 2009 óta a Szociális és Munkaügyi Minisztérium oktatás- és képzéspolitikai szaktanácsadója. Szakmai tapasztalatai a szakképzés nemzeti és nemzetközi aspektusaira egyaránt kiterjednek.
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Jolana Blažíčková
a 4. műhelymunka előadója
TREXIMA
A TREXIMA nevű humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó magáncég vezetője. A munkaerő-piaci igények és az oktatási és képzési terület közötti kapcsolatok és a két terület közötti kommunikáció elismert szakértője. Szakértőként és projektek vezetőjeként
több mint 16 év tapasztalattal rendelkezik a kompetencia-modell fejlesztés, módszertani fejlesztések, illetve olyan állami projektek területén, mint a nemzeti képesítési
keretrendszer, a nemzeti foglalkoztatási rendszer kidolgozása, illetve a Szektorális Képzési Tanácsok felállítása
Csehországban. Ezen kívül dolgozott még a Cseh Oktatási, Sport és Ifjúsági Minisztérium, valamint az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat tanácsadói, illetve szakértői bizottságaiban (ESCO cseh koordinációs bizottsága, Nemzeti Pályatanácsadási Fórum).
Arjen Deij
az 5. műhelymunka elnöke
Európai Képzési Alapítvány
Arjen Deij 1995 óta az Európai Képzési Alapítvány vezető szakértője a képesítési
rendszerek területén. Ő irányította az Európai Képzési Alapítvány szakmai kompetenciaprofilokkal kapcsolatos munkáját. Részt vett az Európai Képesítési Keretrendszer szakértői munkacsoportjában. A QCA-hoz kiküldött szakértőként közvetlenül
részt vett a nemzeti képesítési keretrendszer kidolgozásában Romániában, Angliában, Walesben és Észak-Írországban legutóbb Azerbajdzsánban, Bosznia-Hercegovinában, Kazahsztánban,
Törökországban és Ukrajnában.
Az Európai Képzési Alapítvány képesítésekkel foglalkozó gyakorlati közösségének tagjaként nyomon követi
az országos képesítési keretrendszerek reformjait. Ő képviseli az Európai Képzési Alapítványt az Európai Képesítési Keretrendszer Tanácsadó Testületében (EQF Advisory Group).
Patrick Werquin
az 5. műhelymunka rapportőre
CNAM (párizsi kutatási, technológiai és felsőoktatási intézmény)
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Patrick Werquin jelenleg előadóként tevékenykedik a CNAM-nál (párizsi kutatási, technológiai és felsőoktatási intézmény) valamint független tanácsadóként
is dolgozik Párizsban.
1999 és 2010 között vezető közgazdász volt az OECD Oktatási Igazgatóságán, valamint kutatóként dolgozott a Francia Oktatási, Képzési és Foglalkoztatási Kutató Intézetben. Doktori fokozattal rendelkezik közgazdaságtanból;
közgazdaságtant és ökonometriát tanított a Mediterrán Egyetemen (Aix-en-Provence-ban és Marseillesban,1986 és 1998 között), és az “École des hautes études en sciences sociales” intézményben (EHESS-en
1986 és 1998 között). Közgazdaságtant tanított a svájci Neuchatel Egyetemen, és kanadai, francia és
marokkói diákoknak volt a PhD témavezetője. Patrick Werquin szakmai tapasztalattal rendelkezik az
egész életen át tartó tanulás, az országos képesítési keretrendszerek, az olvasás-írás készség, a felnőttoktatás, a felnőtt olvasás-írás készség, az alacsony képzettségű munkaerő képzése, az új kompetenciák
és felnőtt készségek értékelése, az iskola-munkahely átmenet, az informális és nem-formális tanulás
elismerése a kreditátvitel és az oktatási és munkaerő-piaci statisztikai indikátorok területén
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Madhu Singh
az 5. műhelymunka facilitátora
UNESCO, Az Egész Életen Át Tartó Tanulás Intézete
Madhu Singh a hamburgi UNESCO Egész Életen Át Tartó Tanulás Intézetében
programspecialista és koordinátor. 1988-ban kezdett az UNESCO-nál dolgozni, azelőtt a berlini Műszaki Egyetem munkatársaként végzett kutatásokat
az informális úton megszerezhető kompetenciák, képesítések és a felnőttkori
szakképzés kiszélesítésének lehetőségeiről a fejlődő országokban. Németországi munkái előtt az indiai Poona Egyetemen dolgozott, majd a Londoni Egyetem Oktatási Intézeténél helyezkedett el, mint a Brit Nemzetközösség képviselője. Jelenleg az UNESCO nemzeti képesítési keretrendszerekkel és az előzetesen, informális és nem formális úton szerzett tudás elismerésével
foglalkozó munkatársa.
Que Anh Dang
az 5. műhelymunka előadója
ASEM Egyetemi Hálózat Az Egész Életen Át Tartó Tanulásért
Que Anh Dang 2007 óta az Ázsia-Európa Találkozó Egyetemi Hálózat Az Egész
Életen Át Tartó Tanulásért (ASEM Education and Research Hub for Lifelong
Learning) Titkárságának a vezetője. A szervezet több mint 30 ázsiai és európai ország kutatóinak, egyetemeinek és oktatásért felelős minisztériumainak
hivatalos szakmai hálózata, amelynek székhelye a dániai Aarhus Egyetem Dán
Oktatási Intézetében (Danish School of Education) található.
Négy egyetem (dán, spanyol, brit és ausztrál) konzorciumában megvalósuló, az Egész életen át
tartó tanulás Erasmus Mundus mesterképzési programjának szakmai irányításában működik közre.
10 évig a British Council Oktatási Partnerkapcsolatok Osztályán dolgozott és délkelet-ázsiai oktatási
hálózatok aktív tagja volt. Jelenlegi projektje a Bolognai folyamat kiterjesztése Ázsiára, amely az
Ázsia és Európa közötti oktatási kapcsolatok terén szerzett 14 éves tapasztalatára épül.
Frances Kelly
az 5. műhelymunka előadója
Új-Zélandi Oktatási Minisztérium
Frances Kelly az új-zélandi Oktatási Minisztérium Európáért felelős tanácsadója, ő képviseli Új-Zélandot oktatási ügyekben Európa-szerte. Ő képviseli ÚjZélandot az OECD Oktatáspolitikai Bizottságában, jelenleg elnököli az OECD
Oktatáskutatási és Innovációs Központjának (Centre for Education Research
and Innovation) irányító testületét. Tagja a Lisszaboni Elismerési Egyezményt
felügyelő bizottságnak. 2008-ban részt vett az ír képesítési rendszer megvalósítását felülvizsgáló
nemzetközi munkacsoportban.
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Edwin Mernagh
az 5. műhelymunka előadója
független szakértő, Írország
Edwin Mernagh 2001-es megalakításától 2007-ig részt vett az ír Nemzeti Képesítési Hatóság (National Qualifications Authority) szakértői csoportjában, jelentősen hozzájárulva az országos képesítési keretrendszer kidolgozásához. Ő képviselte Írországot az Európai Képesítési Keretrendszer és az Európai Szakképzési
Kreditrendszer (ECVET) szakértői munkacsoportjában.
2007 óta független szakértőként az Európai Bizottság számos kezdeményezésében működött közre,
például az Európai Képesítési Keretrendszer kidolgozásában és megvalósításában. Tanulmányokat írt az
országos képesítési keretrendszerek megfeleltetéséről, például az ír és a brit képesítési keretrendszer
EKKR-rel való megfeleltetéséről, valamint az ír és az ausztrál képesítési keretrendszerek összehasonlításáról. Kutatásokat és elemzéseket végzett a CEDEFOP, az Európai Képzési Alapítvány és az OECD számára. Jelenleg a képesítési keretrendszerek kidolgozásához nyújt segítséget Szlovéniában és az Egyesült
Arab Emirátusokban, valamint az ausztrál és az európai képesítési keretrendszerek közötti összefüggésekkel foglalkozik.
Ragnhild Solvi Berg
az 5. műhelymunka előadója
Európai Bizottság, Oktatási és Kulturális Főigazgatóság
Ranghild Solvi Berg 2010 júniusa óta dolgozik nemzetközi szakpolitikai referensként az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságán. Főként oktatási és képzési szakpolitikai együttműködéssel foglalkozik az Egyesült Államok,
Kanada, Ausztrália és Új-Zéland vonatkozásában.
Ragnhild kiemelkedően nagy tapasztalattal bír az oktatás nemzetközivé válása területén. Norvégiában született, ahol mester fokozatot szerzett szociális
antropológiából. 2004 óta tanácsadóként dolgozott a SIU-nál, a norvég oktatási kormányzati háttérintézménynél, ahol nemzetközi felsőoktatási ügyekkel foglalkozott.
Setényi János
a kerekasztal-beszélgetés moderátora
Expanzió Humán Tanácsadó Kft.
Setényi János az Expanzió tanácsadó cég igazgatója. Történészként szerzett
diplomát, neveléstudományból doktorált, minőségbiztosítási auditor képesítéssel rendelkezik. Nemzetközi szervezetek megbízásából szakértőként több keleteurópai, illetve délkelet-európai országban dolgozott. Jelenleg több nemzetközi
szakpolitikai és elemző program, valamint nemzetközi összehasonlító oktatáspolitikai program szakmai vezetője.
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Sjur Bergan
a kerekasztal-beszélgetés résztvevője
Európa Tanács
Sjur Bergan az Európa Tanács Felsőoktatási és Történelemtanítási Osztályának vezetője. A Nemzetközi Bologna Csoportban az Európa Tanácsot képviseli, illetve a csoport üléseit elnökli a képesítési keretrendszerek témájában.
Tagja az EKKR Tanácsadó Testületnek, valamint részt vett az Európa Tanács
interkulturális párbeszédről szóló fehér könyve szerkesztőbizottságában. Az
Európa Tanács Felsőoktatási füzeteinek sorozatszerkesztője, a Képesítések: a koncepció bemutatása című könyv, valamint számos felsőoktatási szakpolitikával foglalkozó cikk szerzője. Legutóbb
megjelent művét az Egyetemek Nemzetközi Szövetsége munkatársával, Hilligje van’t Land-tal
közösen szerkesztette: Határok közötti párbeszéd: a felsőoktatás szerepe.
Sagyibó Viktor
a kerekasztal-beszélgetés résztvevője
Microsoft Magyarország
Sagyibó Viktor közgazdászként, marketing szakon szerzett egyetemi diplomát, ezt követően pedig MBA végzettséget, a Pécsi Tudományegyetemen. Szakmai karrierjét egy magyar információs technológiával foglalkozó
kisvállalatnál kezdte, amelyet követően 2001-ben az akkori Pannon GSM
Rt-hez (jelenleg Telenor Magyarország Zrt.) csatlakozott kiemelt ügyfélmenedzserként. 2003-tól a magyarországi vidéki üzleti értékesítésért felelt, majd helyettes értékesítési igazgatóként tevékenykedett 2008-ig, amelynek keretében a mobilszolgáltató vállalat üzleti
és kormányzati értékesítéséért felelt. Ekkor csatlakozott a Microsoft Magyarország Kft-hez, ahol
kezdetben a cég Szolgáltatási Üzletágának értékesítését vezette. 2009-től kezdődően az Oktatási
Üzletág igazgatójaként tevékenykedik. Az értékesítés koordinálásáért és - a világban elérhető
legújabb oktatási technológiák meghonosítása és elterjesztése révén - a magyar gazdaság versenyképességének javítása is a feladata.
Modláné Görgényi Ildikó
a kerekasztal-beszélgetés résztvevője
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, fõigazgató-helyettes
A Budapesti Műszaki Egyetemen szerezett mérnöki majd mérnök-tanári
diplomát. 1993 előtt közel 20 évig mérnökként dolgozott, szakképző intézményben szakoktatói, szaktanári, szakfelügyeleti tevékenységet folytatott,
Minisztériumi szakirányítási, közigazgatási gyakorlatot, munkatapasztalatot szerezett, részben külföldön is. 1993-tól a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet főigazgató-helyettese hazai és európai uniós forrásból
számos szakképzési és felnőttképzési fejlesztést valósított meg. Több tankönyv, tanulmány és
szakcikk írója.
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Madlen Serban
a kerekasztal-beszélgetés résztvevője
Európai Képzési Alapítvány (ETF)
Madlen Serban az Európai Képzési Alapítvány igazgatója 2009 óta. Ezt megelőzően a
Nemzeti Műszaki és Szakképzési Központ igazgatója volt Romániában. Dr. Serban pályájának legnagyobb részét a szakképzésben töltötte. Széleskörű nemzetközi tapasztalatokat szerzett olyan nemzetközi szervezetek szakértőjeként, illetve megbízott
projektértékelőjeként mint az UNESCO, az USAID, az Európai Bizottság, az OECD, a
Világbank és az ETF. Madlen Serban társadalmi partnerség az oktatásban és képzésben témában szerzett PhD
fokozatot a Bukaresti Egyetemen. Az ETF Igazgatótanácsában a román kormányt képviselte 1998-tól 2007-ig.

36

