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A kiadvány a szerzők véleményét tükrözi. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a
kiadványban található információk felhasználásért.

Vezetői összefoglaló

A nemformális és informális tanulás elismerése, az így megszerzett tudás és képességek
láthatóvá tétele, igazolása és beszámítása egyre inkább előtérbe kerül a képességpolitikákat
kialakító országokban. Maga az elv és eljárási változatai több évtizede ismertek, kisebb
fejlesztések, kísérleti kipróbálások Magyarországon is történtek az elmúlt években. 2012-ben
tanácsi

ajánlás

jelent

meg

a

validációról,

keretet

kínálva

az

egyes

országok

fejlesztőtevékenységeinek. Számos további eszköz, háttértámogatás fejlesztése folyik
nemzetközi együttműködésekben.
A rejtett, a látható, az elismert és a hasznosuló képességek
Hagyományosan az oktatási-képzési rendszerekben megszerzett bizonyítványok, oklevelek,
tanúsítványok igazolják, hogy tulajdonosuk rendelkezik azokkal a tudásokkal és képességekkel,
amelyeket az adott végzettségi szint és szakképzettség feltételez. Azon túl, hogy nem minden
esetben fejthető vissza pontosan az igazolások tartalma, az egyének az iskolán kívül is
(tanfolyamokon, munkavégzés során, hobbitevékenység keretében, szabadidős tevékenységek
révén) számos olyan további képességre tesznek szert, amelyet nem igazol semmilyen hivatalos
irat – ám adott esetben többet érnek, mint bármilyen dokumentum. A meglévő, de nem igazolt,
és így a külvilág számára (és sokszor az egyén számára is) feltáratlan képességek láthatóvá
tétele a gyorsan változó munkaerőpiacon egyre nagyobb érték. A különböző eljárások révén
feltárt és láthatóvá tett képességek igazolása, valamely követelménynek való megfelelésüknek
az elismerése fontos lépés jó hasznosulásuk érdekében: az egyén jobb lehetőségekhez juthat
általa további életpályája alakításában, a munka világának szereplői pedig könnyebben
rátalálnak az általuk leginkább keresett képességekkel rendelkezőkre.
Az utóbbi években különösen előtérbe kerültek az általános vagy úgynevezett transzverzális
(átvihető, szakma feletti) képességek, amelyek a változó körülményekhez való jobb
adaptációban játszanak szerepet. Nemcsak kutatások1 jelzik felértékelődésüket, de a Covid–19-

Például WEF (2018): The Future of Jobs Report 2018, Centre for the New Economy and Society, World
Economic Forum, Geneva: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018; Lewis, G. (2019):
The Most In-Demand Hard and Soft Skills of 2019: https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and1
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járvány következményei közvetlenül is megtapasztalhatóvá tették jelentőségüket. Olyan
képességek váltak keresetté, mint


a digitális kompetenciák;



az analitikus gondolkodás és innováció;



az önálló, aktív tanulás;



a kreativitás, eredetiség és kezdeményezőkészség;



a kritikus gondolkodás és elemzőképesség;



az együttműködés, csapatmunka.

Mind a kormányok, mind a gazdaság szereplői keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel a
fontossá váló, keresett és meglévő képességek gyorsan felmérhetővé és láthatóvá tehetők
további fejlesztésük és hasznosításuk érdekében.
A képességfelmérések és a validáció előnyei
A munkaerőpiaci folyamatok támogatásában a validáció és a képességfelmérő eljárások
alkalmazása felértékelődik. A validáció az erőforrások kímélésével, a már meglévő, de nem
igazolt képességek láthatóvá tételével és igazolásával segíti


a megjelenő új vagy átalakuló képességigények és a munkavállalók meglévő
képességeinek egymásra találását;



a munkavállalók szektorok közötti váltását;



a félbeszakadt tanulmányok folytatását;



a különböző képzésekbe való bejutást (igazolt előfeltételek hiányában akár az elvárt
tényleges felkészültség meglétének felmérésével);



továbbá a szükséges képesítések gyorsabb megszerzését (a már megszerzett ismeretek,
képességek beszámításával).

A képességfelmérő és -elismerő szolgáltatások láthatóvá teszik az egyén megszerzett
képességeit, felhalmozott tudását – köztük a formális tanúsítványokkal, oklevelekkel nem

research/2018/the-most-in-demand-hard-and-soft-skills-of-2018; Accenture (2018): It’s Learning. Just Not As We
Know It. How to Accelerate Skills Acquisition in the Age of Intelligent Technologies. Accenture:
https://www.accenture.com/_acnmedia/thought-leadership-assets/pdf/accenture-education-and-technology-skillsresearch.pdf

2

igazoltakat is –, és ezáltal elősegítik, hogy azok figyelembe vehetők legyenek a
munkaerőpiacon, illetve az oktatási és képzési programokban. A szolgáltatások hiánya jelentős
motiváció- és idővesztést, többletráfordítást okoz, és csökkenti az eredményességet. A
szolgáltatás kiépülésével az életpálya-tanácsadás, a tanulástervezés és képzésszervezés
hatékonysága is növelhető. A jelenlegi válsághelyzetben szükségessé váló munkaerőátcsoportosítás segítésében is kiemelt szerepe lehet egy gyors képességfelmérésnek.
A képességfelmérések és a validáció alkalmazásának további, hosszabb távú előnyei:


Azon humántőkébe befektető szolgáltatások körébe tartoznak, amelyek segítségével a
termelékenység javulásában és a képességrangsorokban való előrelépésben érhető el
eredmény.



A hátrányos helyzetű csoportok (munkanélküliek, inaktívak, NEET fiatalok, SNI-s
fiatalok stb.) és minden, a szokásos társadalomszerveződésen valamely okból kívül álló
vagy kívül rekedt csoportok (így a roma népesség jelentős hányada, harmadik országból
érkezett állampolgárok stb.) számára elősegíti az oktatási-képzési és a munkaerőpiaci
integrációt.



A harmadik szektorban (civil szervezetek, önkéntesség, NGO-k világa) megszerzett –
és többnyire nem igazolt – képességek láthatóvá tételével hasznosíthatóvá válnak az
elsősorban a szociális, egészségügyi, közösségfejlesztési területen végzett önkéntes
tevékenységek során megszerzett képességek.

A képességfelmérés és validáció jelenlegi helyzete
Magyarországon jelenleg nincs átfogó képességfelmérési és validációs gyakorlat, de számos
előzetes fejlesztés, kísérleti kipróbálás történt az elmúlt években, és sporadikusan
megvalósulnak elismerési és beszámítási eljárások.
Az oktatási alágazatok jogszabályai a lehetőséget ugyan engedik, de jelenleg nem
harmonizáltak, alulszabályozottak.
Az érdekelt szereplőknek, az érintetteknek tájékoztatásra lenne szüksége a lehetőségekkel és
előnyökkel kapcsolatban, jelenleg nincsenek felkészülve a szolgáltatás igénybevételére.
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Kevés a szolgáltatás nyújtására megfelelően felkészült szakember.
Jelenleg nincs olyan központi felhatalmazással rendelkező szervezet, intézmény, amely felelős
lenne a szolgáltatás működtetéséért, további fejlesztéséért, az ebben közreműködők
tevékenységének koordinációjáért.
*
A validációs tanácsi ajánlás szerint a tagállamok 2018 végéig különböző nemzeti validációs
modellt építenek ki és vezetnek be, és az ebben elért eredményeikről egyszeri nemzeti jelentés
keretében számolnak be egymásnak. Az ajánlás hatásainak értékelésére 2019 folyamán átfogó
vizsgálatok indultak a Bizottságban; az eredményeket közlő zárójelentés várhatóan 2020-ban
jelenik meg.
Magyarországon az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Koordinációs Pontját
működtető Oktatási Hivatal foglalkozik a validációval kapcsolatos szakpolitikai kérdésekkel is
az Európai Bizottság megfelelő grémiumaiban, és munkaterve alapján maga is igyekszik
kivenni a részét a fejlesztésekből. Ennek keretében 2017 folyamán a validáció terén érintett
minisztériumok és háttérintézmények képviselői, 2019–2020 fordulóján pedig a terepen
tevékenykedők végeztek több hónapos műhelymunkát a hazai keretek és lehetőségek
azonosítása, a lehetőségek feltárása céljából. E dokumentum az utóbbi műhelymunka
eredményeit foglalja össze.
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1. Bevezetés

A validáció (a nemformális és informális tanulással elért tanulási eredmények elismerése), bár
jó ideje jelen van mind a nemzetközi, mind a magyar oktatási-képzési rendszerekben, nagyobb
oktatás-, majd foglalkoztatás- és szociálpolitikai figyelmet az elmúlt évtizedben nyert, ahogy a
tanulócentrikus gondolkodás és a képességek (skills) kerültek a stratégiák látókörébe. Az
országok közötti növekvő munkaerő-áramlás, illetve a képzési lehetőségekhez való nemzetközi
hozzáférés és az így megszerzett tudás hazai alkalmazása, figyelembevétele is hozzájárult
ehhez.2
Az európai színtéren a validációra való figyelem együtt jelent meg a képesítési és képességkeretrendszerek,

a

tanulásieredmény-alapú

tanulásszervezési

metodikák

és

a

foglalkoztathatóság javítása érdekében kifejlesztett információs, tanulástámogató és
átláthatósági eszközök bevezetésével és elterjedésével. A validációt is az egyik ilyen eszköznek
tekinti az európai közösség.
A validáció, más oktatási és tanulási célú, mobilitást támogató európai eszközökkel együtt, az
átmenetek (transitions) számának gyarapodása okán vált fontossá. Az iskola és a munka világa
közötti átmenet (school-to-work transition: STW) a 21. századi társadalmakban többszöri és
többirányú átmenetekké alakult át.
2012-ben jelent meg a validációs tanácsi ajánlás,3 amely keretet kívánt adni a tagállamok
validációval kapcsolatos fejlesztőtevékenységeinek, amelyekhez számos további eszköz,
folyamat nyújt támogatást. Így megjelentek útmutatók,4 rendszeresen készül állapotfelmérés,5
Jelen dokumentum a Covid–19-járvány megjelenésének kezdetén véglegesült. A járvány gyors, hatásukban
egyelőre nem belátható mértékű és irányú változásokat hozhat e jelentésben tárgyalt területek (tanulás, oktatás és
képzés, munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitika, szociális területek stb.) működésében, akár hosszabb távon is.
Ezekre – a jövő alakulásának bizonytalansága miatt – nem tér ki az anyag minden előforduláskor, csak egy-két
specifikus helyen.
3
A tanács ajánlása a nemformális és az informális tanulás validációjáról:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52012PC0485
4
European Guidelines for Validating Non-formal and Informal Learning, Cedefop, Luxembourg, 2009:
https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf; felülvizsgált, átdolgozott kiadása: Cedefop, Reference series
104, Luxembourg, 2015; DOI: 10.2801/008370; https://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf
5
European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning, Cedefop;
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informallearning/european-inventory
2
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illetve alkalmi kutatások, széles körben folyik tapasztalatmegosztás,6 és központi fejlesztések
kezdődtek a különböző eszközök és eredmények integrálására.7 A tanácsi ajánlás elfogadásával
a tagállamok vállalták, hogy 2018 végéig különböző nemzeti validációs modellt építenek ki és
vezetnek be. Az e téren elért eredményeikről az egyes tagállamok 2018 óta úgynevezett
egyszeri nemzeti jelentés keretében számolnak be egymásnak és az Európai Bizottságnak. Az
ajánlás hatásainak értékelésére 2019 folyamán átfogó vizsgálatok indultak; az eredményeket
közlő zárójelentés várhatóan 2020-ban jelenik meg.
Magyarországon az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Koordinációs Pontját
működtető Oktatási Hivatal foglalkozik validációval kapcsolatos szakpolitikai kérdésekkel is
az Európai Bizottság megfelelő grémiumaiban, és munkaterve alapján maga is igyekszik
kivenni a részét a fejlesztésekből. Ennek keretében 2017 folyamán három alkalomból álló
műhelymunka-folyamatot vitt végig elsősorban a validáció terén érintett minisztériumok,
illetve háttérintézmények képviselőinek, valamint néhány szakértőnek a részvételével. Azt
keresték, hol, milyen feltételekkel és milyen szakpolitikai intézkedésekkel lehet segíteni a
validáció hazai alkalmazását.8 2019–2020 fordulóján újabb, három alkalomból álló
műhelymunkasorozat valósult meg, amelybe elsősorban a validációban érintett területekről a
terepen tevékenykedők, továbbá a témával vagy a témához kapcsolódó területtel foglalkozó
szakértők kaptak meghívást (a résztvevői kört az 1. melléklet mutatja be). A tapasztalataik
egyeztetése és megvitatása nyomán kialakult képet jelen dokumentum rögzíti, részben
támaszkodva a három évvel ezelőtti szakértői anyag még releváns részeire.

Több olyan munkacsoport, tanácsadói csoport is működik az Európai Bizottság koordinálásában, amelyek a
validáció kérdéskörével is foglalkoznak, így az Európai Képesítési Keretrendszer Tanácsadó Testülete, az Európai
Életpálya-tanácsadók Csoportja, az Europass Tanácsadó Csoport, az Upskilling Pathways csoport stb.
7
Pl. Europass (http://europass.hu/), ESCO (https://ec.europa.eu/esco/), Ploteus – Learning Opportunities and
Qualifications (https://ec.europa.eu/ploteus/). Ezek hamarosan egy integrált platformon lesznek elérhetők.
8
Beszámoló a nemformális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. évi tanácsi ajánlás
végrehajtása érdekében az Oktatási Hivatal EQF-NCP 2017 projektje keretében megszervezett szakértői
munkacsoport munkájáról (kézirat), Oktatási Hivatal, Budapest.
6
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1.1 Fogalmi tisztázás: a validáció értelmezése
Validáció
A fogalom az 1980-as évektől elsősorban valamely képzési program megkezdése előtt az egyén
által megszerzett, az adott képzés vonatkozásában releváns tudás (beleértve a formális módon
szerzettet is) felmérését és a képzés követelményei részbeni teljesítéseként való beszámítását
jelentette (ami így segítette a különféle végzettségek megszerzését és ennek révén a munkába
állást). Célja a felsőoktatásban a hallgatók,9 illetve a felnőttek képzési programokba való be-,
illetve visszajuttatása volt. Értékelését a képző intézmények maguk végezték. Ekkor sokféle
névváltozatban élt, leginkább az előzetes tudás elismeréseként vagy beszámításaként
hivatkoztak rá.
Az ezredforduló óta – a fenti gyakorlat fennmaradása mellett – fokozatosan alakultak ki olyan
szolgáltatási rendszerek, amelyekben az értékelés elszakad a képző intézménytől, és az eljárás
közvetlenül (azaz képzés nélkül, a már megszerzett tanulási eredmények alapján) lehetővé teszi
rész- vagy akár teljes képesítések vagy igazolások megszerzését is. A validációnak mára
standardizálódtak az alapelvei.10
Az eljárásnak négy kötelező lépése van (lásd az alábbi ábrát):11

1. Azonosítás (identification): a cél megfogalmazása, a referenciaként használt (képzési
vagy képesítési) követelmények, illetve a már megszerzett tanulási eredmények
egymásra vonatkoztatása tartozik ide.

Magyarországon az 1999 és 2011 között törvényi felhatalmazással működő Országos Kredittanács 2001-ben
adott ki értelmező útmutatást és ajánlást a felsőoktatási intézmények számára az előzetes tanulás beszámítására,
kredittel való elismerésére.
10
Common European Principles for the Identification and Validation of Non-Formal and Informal Learning (Az
Európa Tanács és a tagállamok kormányai tanácson belül tanácskozó képviselőinek következtetése a nemformális
és informális tanulás azonosítására és elismerésére vonatkozó közös európai elvekről, Brüsszel, 2004. május 18.)
Council
of
the
European
Union
(2004)
(EDUC
118
SOC
253);
http://bibliotekakrk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=551
11
A 2012-es tanácsi ajánlásban az itt leírt lépések jelennek meg, de lehetséges más eljárási séma kialakítása is (pl.
egyes lépések összevonása vagy a folyamat több lépésre bontása, további elemekkel való kiegészítése, illetve
részben más elnevezések használata; van olyan gyakorlat, melynek során az önértékelés külön lépésként
szerveződik meg; a francia rendszerben az eljárás első lépése a tanácsadás, a második az eljárásra való alkalmasság
vizsgálata [eligibility]).
9
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2. Dokumentálás (documentation): a kérelem alátámasztása a szükséges, illetve
megszerzett tanulási eredmények meglétét igazoló dokumentumok (bizonyítékok)
összegyűjtésével (pl. korábbi képzések tanúsítványai, önértékelés, szakmai igazolások,
tudás- és/vagy kompetenciamérés eredménye(i); együtt: validációs portfólió).12
3. Értékelés (assessment): a bizonyítékok szakemberek által végzett értékelése, ennek
alapján javaslat elfogadásra, elutasításra, esetleg javaslat kiegészítő értékelésre vagy (a
hiányzó kompetenciák megszerzését célzó) képzésre.
4. Tanúsítás/igazolás/hitelesítés (certification): az értékelés kimenetele alapján igazolás
vagy tanúsítvány kiállítása.13
Az eljáráshoz ma már szervesen hozzátartozik az információnyújtás, a tanácsadás és az
orientáció (information, advice and guidance; IAG), amely ugyan az eljárást megelőző lépés,
de több más lépésnél is jelen van/lehet. A validációról, annak céljáról és eljárási lépéseiről szóló
tanácsadást nem pályatanácsadó szakember végzi. Az IAG magyar fordításban azonban
egyszerre jelentheti a pályatanácsadást, karrier-tanácsadást is, amely megelőzi a validáció
folyamatát, majd annak befejezését követően a kliens elhelyezkedésének, formális tanulásba
lépésének támogatását.14

A gyakorlatban a portfólió együtt tartalmazza/tartalmazhatja a formális és nemformális képzésben, illetve az
informális környezetben megszerzett tanulási eredmények bizonyítékait.
13
A képző intézmények által végzett eljárásokban, amikor a cél például egy képzési programba való bejutás vagy
a felmentés egy képzési elem alól, a jellemző kimenet nem a tanúsítás (azaz másutt is érvényes igazolás kiadása),
hanem a beszámítás (tehát a felmentés adott képzési követelmények alól), illetve ennek adminisztrációja (pl.
felvételi határozat, felmentő/beszámító határozat). Ezért ezt a lépést talán szerencsésebb lenne az értékelés
eredményére vonatkozó hitelesítésnek nevezni.
14
A korábbi brit IAG fogalmát az Európai Unióban már az életpálya-tanácsadás (lifelong-guidance: LLG) váltotta
fel, amelynek tartalma lényegesen bővebb, mint az IAG-é. Vö. tanácsi ajánlások (2004, 2008):
https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf,
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/resolution-council-guidance-adopted-28-may-2004
12
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tanácsadás

• azonosítás

tanácsadás

• értékelés

• dokumentálás

tanácsadás

• tanúsítás

tanácsadás

tanácsadás

A validációs eljárás alkalmazása különféle célokat szolgálhat, ezek közül a legfontosabbak:
a) Bejutás, visszatérés
aa) Bejutás képzési programokba
Olyan esetekben, amikor munkaerőpiaci vagy képzéspolitikai célok indokolhatják, hogy
bizonyos célcsoportok tagjai (például egy adott korcsoport tagjai, egy megszűnő
foglalkozás érintettjei), akik nem rendelkeznek az előírt előzetes képzettséggel, vagy
nem teljesítik az előírt formális követelményeket, mégis bekapcsolódhassanak egy adott
képzési programba.
ab) Visszatérés félbeszakadt tanulmányokhoz
Olyan esetekben, amikor a korábban tanultak szakmai érvényessége még nem évült el.
ac) Munkakör, foglalkozás betöltése
Az előírt végzettségi szint, képesítés vagy tanúsítvány hiányában.
b) Erőforrások kímélése
ba) A képzési idő lerövidítése
Felmentés adott képzési követelmények teljesítése alól.
bb) Szektorok közötti váltás vagy más jellegű pályamódosítás támogatása
Amikor az egyik szakmában, szakterületen megszerzett tapasztalatok megfeleltethetők
egy más jellegű tevékenységhez szükséges elvárásoknak.
c) Képesítés, tanúsítvány megszerzése (képzésben való részvétel nélkül)

9

Képességfelmérések (skills-audit)
A 2012-es tanácsi ajánlás nyomán jelent meg az európai validációs útmutató,15 amelynek
2015-ös kiadásában újabb fogalom bukkant fel, a képességfelmérés (skills-audit),
amelynek több válfaja kezd kibontakozni az európai országok gyakorlatában.
Az egyik – még nem széles körben ismert magyarítási kísérlet szerint – a
kompetenciaprofil-készítés, amelynek keretében azt tárják fel, hogy egy felnőtt az
addigi életútja során végzett tevékenységek16 révén milyen, a munkaerőpiacon is
releváns tanulási eredményekre tehetett szert. Formája alapvetően egy feltáró
beszélgetés,

amelyet

kiegészítenek

önkitöltős

kérdőívekkel.

A

jelentkezők

iskolázottsága, kulturális háttere, szocializációja alapvetően befolyásolja az eljárás
során használható technikák körét. Emiatt a résztvevők sokszor korlátozott önreflexiós
képességei vagy nyelvi-kommunikációs képességei esetén szakszerű támogatás
szükséges a tanulási eredmények azonosításához.
A másik a készségfelmérés, amely folyamatban nem az egyén pályafutásának
áttekintése alapján azonosítják a megszerzett kompetenciákat, hanem standardizált
referenciák és mérőeszközök alkalmazásával, az azokhoz való viszonyítással történik az
értékelés. Például indokolt lehet az alapkészségek (írás, olvasás, számolás, digitális és
nyelvi kompetenciák, sőt a munkaadók számára fontos úgynevezett transzverzális,
valamint kulcs- vagy szakma feletti kompetenciák stb.) meglétének, szintjének feltárása,
amihez az oktatási alágazatokban használt referenciák, például a kompetenciamérések
során használt eszközök is nyújthatnak kiindulási pontot. Vagy szükségessé válhat az
úgynevezett szakmai alapkészségek meglétének és szintjének célzott vizsgálata. Ebben
az esetben a szakképzésben használatos képzési követelmények jelenthetnek
viszonyítási pontot (referenciát) az értékeléshez. Ez az eljárás a jelenleg is mintegy
százezer főt érintő közfoglalkoztatási programokban is alkalmazható, a bevontak
feladatok szerinti beosztása, kiválasztása folyamán.

15

European
guidelines
for
validating
non-formal
and
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4054
16
Akár a háztartásban vagy a szürke-, illetve feketegazdaságban, akár máshol.
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informal

learning:

A képességfelmérések egyik, illetve a másik válfajában alkalmazott értékelés elvégzéséhez
részben eltérő felkészültség szükséges. Ezek a felmérések is beleillenek a tanulási eredmények
„láthatóvá tételének” (making learning visible17) általános koncepciójába, de nem azonosak a
validációval. Ugyanakkor a képességfelméréseket bizonyos értelemben a validáció
előszobájaként lehet kezelni: az eredményükként létrejövő portfólió vagy kompetenciaprofil
később akár fel is használható a validációs eljárásban (noha nem váltja ki annak teljes
dokumentációs szakaszát). A portfólió akár magában is alkalmas lehet arra, hogy informálja a
munkaadót a munkára jelentkezők felkészültségéről.18 Az utóbbi időben számos ilyen eszköz
fejlesztése terelődött online platformokra.19
A validáció és a képességfelmérések közötti különbségeket a 2. mellékletben található
összehasonlító táblázat mutatja be.

Kapcsolódó szolgáltatások
Tanácsadás
Mint fentebb több helyen is utaltunk rá, a validációs eljárásnak formálisan nem része a
tanácsadás, ezzel együtt mára nemzetközi egyetértés alakult ki, hogy a tanácsadás szerves része
a validációs szolgáltatási körnek. A tanácsadás több területből tevődik össze, és sokszor eltérő
felkészültséggel rendelkező szakemberek végzik. Az egyik tanácsadói terület az eljárásról,
annak céljáról, egyes lépéseiről, lehetséges kimeneteiről, a jelentkezés módjáról és a felkészülés
mikéntjéről szóló előzetes tájékoztatás nyújtása. Egy másik terület a meglévő tanulási

Jens Bjørnavold (2000): Making learning visible. Identification, assessment and recognition of non-formal
learning in Europe. (A validációval kapcsolatos egyik első, mára alapirodalomnak számító írás, címét gyakran
szlogenként idézik.)
18
A 2016-os Kompetenciafejlesztési pályák (Upskilling Pathways) tanácsi ajánlás szerint azoknak, akik esetében
helyzetük munkaerőpiaci javítását segítheti, néhány hónapon belül elérhetővé kell tenni ezt a szolgáltatást.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224
19
Pl.
Skills
Profile
Tool
for
Third
Country
Nationals:
https://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=1412&langId=en;
Toolkit
for
Recognition
of
Refugees’
Qualifications
https://www.nokut.no/globalassets/nokut/artikkelbibliotek/utenlandsk_utdanning/veiledere/toolkit_for_recogniti
on_of_refugees_qualifications.pdf; Kompetenciakártyák (Bertelsmann-Stiftung): https://www.bertelsmannstiftung.de/de/unsere-projekte/ aufstieg-durch-kompetenzen/projektnachrichten/ kompetenzkarten.
17
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eredmények azonosításának és dokumentálásának, a bizonyítékok megfelelő összeállításának
támogatására, az értékelést célzó felkészülésre irányuló segítségnyújtás.
Pályaorientáció és -tanácsadás
A 2012. évi tanácsi ajánlás különös figyelmet fordít a pályaorientáció és -tanácsadás szerepére
a validáció sikeressé tételében. A folyamat során biztosított pályaorientáció és -tanácsadás a
validációs mechanizmusok működésének fontos feltétele, amennyiben az eljárás kimenetét
egyéni tanulási, munkavállalási, azaz karriertervezési célokra fordítja le, amelyek
megvalósításához az egyén azon nyomban hozzá is tud kezdeni.
Az életpálya-támogató tanácsadási rendszer több célt szolgáló tanácsadási formákat integráltan
tud megjeleníteni, ezért is érdemes és alkalmas arra, hogy a validációs és képességfelmérési
eljárásokkal összekapcsolódjon. Az életút-támogató pályaorientáció eredménye az egyén
önálló pályavitele, azaz a személyes életpálya-építési készségek fejlődése. E készségek
fejlesztésének a pályavitel és a karrierátmenetek önálló megvalósításánál van szerepe.
Az állam jelentős szerepvállalását mutatja a pályaorientáció és -tanácsadás megjelenése az
oktatási alágazatokban, ahol az kiterjed a kompetenciák fejlesztésére, valamint az egész életen
át tartó tanulásra is.20 A szakképzés-szabályozás lehetővé tette az ipari és kereskedelmi kamarák
pályaorientációs tevékenységét is. Ezek pályaorientációs tanácsadót alkalmaznak, akinek
feladata a minél hatékonyabb pályaorientáció megvalósítása.21 Szolgáltatásaik díjmentesen
elérhetők a gazdasági szereplők és a köznevelési intézmények számára is.
A fenti erősségekre, meglévő erőforrásokra alapozva ki lehet bővíteni a pályaorientációs
szakértők, illetve a pályaorientációban részt vevők feladatkörét az egyéb kapcsolódó
szolgáltatások megnevezésével.

Borbély-Pecze
Tibor
Bors:
Pályaorientáció
http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/166/267
21
A kamara pályaorientációs tevékenységének bemutatása:
https://mkik.hu/a-kamara-palyaorientacios-tevekenysegenek-bemutatasa
20
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és

szakképzés:

Tanulástámogató és átláthatósági eszközök
Az Európai Bizottság számos olyan eszközt fejleszt, amelynek célja a tanulás támogatása és az
átláthatóságot, illetve megértést segítő információk nyújtása a tanulási lehetőségekről, a
képesítések rendszeréről és rendszeren belüli, illetve rendszerek közötti illeszkedéseikről a
tanuló egyének, a tanulási folyamatot szervezett képzésekkel, tanácsadással, szabályozással
szolgáló intézményes szereplők, valamint a szakpolitikai döntéshozók és a tanulási környezet
különböző érintettjei számára. Ezen eszközök között érdemes megemlíteni


a tanulási eredmények, tanúsítványok és képesítések portfóliójaként működő eEuropass eszközt22 (integrálva a digitáliskompetencia-portfóliót és -igazolást);



a legújabb fejlesztések nyomán e mögé berendezett Learning Opportunities and
Qualifications portál képesítés-összehasonlító eszközrendszereit (pl. Európai Képesítési
Keretrendszer, nemzeti képesítési keretrendszerek),23 valamint a nemzetközi
kompetencia-keretrendszereket;24



az ECTS és ECVET kreditrendszereket;25



a minőségbiztosítási rendszereket;26



a fent már említett életpálya-tanácsadást;



a különböző forrásokból származó tanulási eredményeket összehasonlító ESCO
adatbázist;27

 valamint számos alapelvgyűjteményt és alkalmazási útmutatót.

Lásd a 7. lábjegyzetet.
Uo.
24
Mint
például
a
DigComp:
The
Digital
Competence
Framework
for
Citizens:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/lfna27948ene.epub; az EntreComp: The
Entrepreneurship
Competence
Framework:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939ene.epub;
CEFR:
Common
European
Framework
of
Reference
for
Languages.
Learning,
teaching,
assessment:
https://rm.coe.int/1680459f97;
LLL
Key
Competences:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
25
ECTS felhasználói útmutató: https://publications.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/da7467e6-845011e5-b8b7-01aa75ed71a1; ECVET Toolkit: https://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/ecvet-toolkit
26
ESG: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area:
https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf; EQAVET: European Quality Assurance in
Vocational Education and Training: https://www.eqavet.eu/
27
Lásd a 7. lábjegyzetet.
22
23
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2. Nemzetközi kitekintés28

A validációról – annak helyéről, egyéni és társadalmi hasznáról, telepítéséről és működtetéséről
– való gondolkodás folyamatosan változik.
A validáció helyével és közreműködőivel kapcsolatban korábban elsősorban azt hangoztatták,
hogy a formális oktatásban-képzésben való részvétel idejének rövidítésével az oktatási-képzési
erőforrások hatékonyabban hasznosíthatók. Később már az egész életen át tartó tanulás
részeként, a tanulási utak egyéni igényekre szabásának lehetőségeként tekintettek rá, és az
eljárás működtetésének felelősségéről való gondolkodásban az oktatási-képzési rendszerek
mellett megjelentek a munkaerőpiaci szereplők is. A validáció révén kiadott képesítések mind
az oktatási-képzési rendszerekben, mind a munkaerőpiacon történő legitimációjának biztosítása
érdekében a képzők, a szociális partnerek és a releváns gazdasági ágazatok képviselőinek
szoros együttműködése került előtérbe. És míg kezdetben a validáció működtetői vagy a képző
intézmények (képzési szolgáltatók), vagy a gazdasági képviseletek (pl. kamarák) voltak (és sok
helyen még most is így van ez), ma már egyre több helyen próbálkoznak a validációt végző
szervezetek érintettektől való függetlenítésével.
A validáció finanszírozásának (költségek és hasznok megosztása) megoldásaival való
kísérletezések az állami teherviseléstől eljutottak a megosztott költségviselésig (az állam, a
vállalatok, a háztartások között), figyelemmel arra, hogy a közösségi pozitív externáliákon túl
(ami az állami, közösségi finanszírozást indokolja) egyéni hasznok is jelentkeznek, ezért
indokolt lehet megosztani a költségeket is.
A szervezeti, telepítési megoldási alternatívák mellett megerősödött a validációt végző
szakemberektől elvárható szakmai felkészültségről való gondolkodás, és mára részletes
kompetencialeírások készültek a szakmai elvárásokról.
Az egyetlen nemzeti rendszer építésére való törekvés helyett (amit a tanácsi ajánlás is
szorgalmaz) a különféle helyi igényekhez igazított megoldások látszanak terjedni, és egyre

A 2018-as európai validációs inventárium alapján: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-andprojects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory; a példákat lásd ott.
28
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inkább elfogadottá válik ebben a keretben tárgyalni a validáció mellett a képességfelmérések
gyakorlatát is.
A változatosság elismerése és a validáció révén kiadott tanúsítványok, elnyert képesítések iránti
bizalom erősítésének igénye óhatatlanul kiemeli a közös alapelvek, az egységes
minőségbiztosítás és a monitorozás szükségességét.
A képességpolitikák előtérbe kerülésével a korábban elsősorban tanulástámogató eszközökként
megcélzott közösségi fejlesztések egyre inkább átkerülnek a foglalkoztatáspolitika hatáskörébe.

A képességpolitika – vagy hosszabban: képességfejlesztési politika – olyan
új, integrált megközelítés, amely azon a felismerésen alapul, hogy a
megfelelő oktatás és az adekvát képességek javítják a munkavállalók
foglalkoztathatóságát, a vállalatok termelékenységét és a gazdasági
növekedést. Ezért jó néhány ország és nemzetközi szervezetek olyan átfogó
szemléletű, a képzés és a munka világának szereplői közötti kapcsolatokat
erősítő fejlesztésekbe fogtak, amelyek arra irányulnak, hogy koherenciát
teremtsenek a képesítési rendszer alrendszereiben, és az értékláncokra
figyelemmel koordinált kapcsolatokat építsenek ki az érdekeltek között,
hogy a szükséges képességek fejlesztése és hasznosulása a legjobban
valósulhasson meg. Ez az átfogó emberierőforrás-tervezéshez vezető
megközelítés azt is igényli, hogy a képességfejlesztési célok és elemek
beágyazódjanak az ágazatfejlesztési stratégiákba, és az ágazati szereplők, a
képzési szolgáltatók és a kormányzati szereplők koordináltan működjenek
együtt. Mivel a képességpolitika kialakítása és sikeres megvalósítása számos
minisztérium, ágazat és a képzési rendszer szereplőinek a korábbiaknál
szorosabb együttműködését igényli, működtetése nehéz, a koordinációt
érdemes lenne kiterjedtebbé tenni.
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Integrált megközelítés: validáció a nemzeti képességstratégiákban
A legutóbbi Validációs Inventárium29 azt mutatja, hogy több ország is központi validációs
stratégia megalkotására törekszik, ám e stratégiák a lefedettség és a hatás szempontjából
eltérők. Érlelődik és terjed a felismerés, hogy a hatékonyság érdekében a validációt az oktatás
és képzés, a foglalkoztatás és a szociálpolitika szerves és közös alkotóelemeként érdemes
kezelni; továbbá hogy e szakpolitikák integrálása hozzájárulhat ahhoz, hogy az egyén
bürokratikus akadályok nélkül vehesse igénybe a validációt, és a szolgáltatások folyamatossága
biztosítva legyen számára.

A validáció valósággá tétele az egyének számára
Az elmúlt évtizedben a validációs stratégiák mellett a jogi háttér is sokat fejlődött. Egyre több
tagállam ismeri el – különböző összefüggésekben – a polgárok igényeit és (néha) jogait arra,
hogy a nemformális vagy informális tanulás során szerzett tudásukat és képességeiket
validálják. Ez az elismerés azonban nem mindig válik valós validációs lehetőségekké, és hiába
jelenik meg a validáció stratégiai célként, tényleges használatbavétele és tudatossága
viszonylag alacsony marad. Általános tapasztalat, hogy a validációs intézkedések nem
feltétlenül érik el a leginkább rászorulókat, azaz az alacsony képzettségű felnőtteket, a
bevándorlókat vagy a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett embereket.
A kamarák, szakmai szervezetek által szervezett és kínált validációs szolgáltatások gyakran
csak egyes szektorok foglalkozásai, munkahelyei betöltése érdekében állnak rendelkezésre. A
leginkább veszélyeztetett emberek elérésében jobb lehetőségekkel rendelkező civil szervezetek
és helyi közösségek által kialakított validációs megoldások viszont általában kevésbé
formálisak és szabályozottak.

29

Lásd az előző lábjegyzetet.
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Magas minőségű validációs módszerek fejlesztése
A validáció minőségének javításáért több elem is felelősséget hordoz, ezek között említhető
mindenekelőtt a minőségbiztosítás, továbbá a referenciaként alkalmazott standardok, az
alkalmazott értékelési módszerek vagy a szakemberek felkészültsége.
Az elmúlt években több ország is speciális minőségbiztosítási mechanizmusokat alakított ki a
validáció számára, eltávolodva az egész oktatási és képzési rendszert lefedő általános
minőségbiztosítási keretektől. Még nem látható világosan, hogy ez a sajátosság visszafogja
vagy inkább elősegíti-e a fejlesztéseket.
A validációhoz használt standardok az oktatás és képzés területén általában azonosak, bár a
kiadott tanúsítvány néha különböző (ami problémát okozhat a megszerzett képesítések értéke
szempontjából). A munkaerőpiacon és a harmadik szektorban azonban sok ország nem
ugyanazokat a standardokat használja a validációnál, mint a formális oktatásban. Ez a
szétválasztás további nehézségeket okozhat az egyének életpályája és tanulási útjai
alakításában.
A validációban közreműködő szakemberek számára szükséges képesítéseket és képzéseket nem
mindenhol határozzák meg, ami azt jelenti, hogy e közreműködők nem feltétlenül rendelkeznek
specifikus felkészültséggel vagy szaktudással. Szakmai fejlesztés sem érhető el mindenhol: bár
szükség van továbbképzésre és a validációs szakemberek specializálására, úgy tűnik, hogy csak
kevés képzés áll rendelkezésre.
A validációban számos módszert használnak. A módszerek kombinációja lehetővé teszi az
egyén sokféle tanulási tapasztalatának jobb megértését. A portfólió módszerét kiterjedten
alkalmazzák, annak ellenére, hogy jelentős útmutatást és támogatást igényel. Leginkább
azonban tradicionális értékelési formákat használnak, mint a formális rendszerekben. Ezek
azonban sok esetben éppen azoknál a személyeknél nem működnek, akiknek leginkább
szükségük lenne a validációra, így számukra nehézzé válik e lehetőség igénybevétele. Az
információs és kommunikációs technológia kínálta lehetőségeket – bár jelentőségük növekszik
– az országok nem aknázzák ki eléggé a képességek azonosítási, dokumentálási és értékelési
folyamatának támogatása céljából. Az IKT használata révén előrébb lehetne jutni a módszerek
standardizálása és kombinálása terén.
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A tanúsításhoz vezető alternatív útvonalak
A validáció révén szerzett képesítések hasznossága gazdasági ágazatonként, oktatási
területenként és országonként is eltérő. Számos országban az így megszerzett tanúsítványok
pontosan megegyeznek a hagyományos módon elnyert tanúsítványokkal. Több esetben
azonban a kétféle úton megszerzett tanúsítványok egyértelműen különböznek, és így értékük is
elválhat egymástól. Ez még hangsúlyosabb az új technológiák alkalmazásával (pl. block-chain,
mikro- és digitális tanúsítás) kiállított tanúsítványok esetében. Ugyan e technológiák használata
még csak kezdeti szakaszban van, és egyelőre kevés adat áll rendelkezésre a segítségükkel
kiállított tanúsítványok tényleges használatáról és elterjedtségéről, az egyértelműnek tűnik,
hogy a tanúsításra gyakorolt lehetséges hatásuk és így a jelentőségük növekszik.
Szintén terjed – és a MOOC-ok, illetve más platformalapú, IKT-val támogatott képzések
számának növekedésével, a block-chain technológia általánossá válásával a jövőben várhatóan
széles körűvé válik – a mikrotanúsítványok (microcredentials) kiadása. Bár jelenleg még nem
egyértelmű ennek a validációval való kapcsolata, az valószínű, hogy nem hagyható figyelmen
kívül a validációs módszerek és eljárások tervezése, bevezetése és fejlesztése során.

Új formák és megoldások
Az egyes országok validációs fejlesztéseinek áttekintése során vált világossá, hogy a helyi
igényekre válaszolva egyre terjed a képességfelmérés (skills audit) gyakorlata,30 amely – bár a
folyamat végén nem nyújt tanúsítványt vagy képesítést – a validáció több elemét is (azonosítás,
dokumentálás, esetleg értékelés) használja. Úgy tűnik, számos esetben az igénybe vevőknek
és/vagy

a

felhasználóknak

elegendő

a

képességfelmérés

során

általában

kiadott

kompetenciaigazolás. Egyelőre nem világos, milyen hatással lesz e gyakorlat terjedése a
validáció elterjedésére.

ICF (2019): 2018 European Inventory on Validation – key results. Presentation held by 5 November 2019 at
Albert Borschette Congress Centre, European Commission, Brussels.
30
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A nemzetközi kép tehát nagyfokú változatosságot mutat, a fejlesztés és előrehaladás különböző
irányait és mértékét jelzi, valamint a helyi igényekre szabott megoldások megtalálásának,
kidolgozásának fontosságára mutat rá.
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3. Hazai helyzetkép

Magyarországon a validáció láthatósága jelenleg alacsony. A validációs inventáriumok sem
számolnak be nagyszabású előrelépésről. Azokat az intézkedéseket, illetve fejlesztéseket
említik, amelyekre évekkel ezelőtt került sor: a felnőttképzési szolgáltatók számára előírt
előzetes tudásfelmérés működtetését, illetve a felsőoktatásban európai uniós projektek
keretében folyt előkészítő tevékenységeket. Ezeken túl az iskolarendszeren kívüli képzéseknél,
különösen a nyelvi és az IKT-képzési területen azonosítható a validáció alkalmazása, de a
gyakorlat konkrét jellegéről (kiterjedés, érintett létszám, költségvonatkozások stb.) nem áll
rendelkezésre információ. A szakértői műhelymunkákkal egy időben kezdődött meg – ezúttal
a szakképzésben – egy újabb kísérleti fejlesztés és alkalmazás, szintén európai uniós
támogatásból megvalósuló projekt keretében, két ágazatra kiterjedően. E projektnek jelen
dokumentum zárásakor még nincs ismerhető eredménye.
Bár a jogszabályok – adott korlátok között – szélesebb körű alkalmazást tennének lehetővé,
csak alkalmi próbálkozásokról lehet információt szerezni. A területre irányuló nyomon követés
és adatgyűjtés híján azonban a tájékozódás is esetleges. A validáció szélesebb körű
alkalmazását további szakpolitikai kezdeményezésekkel, bátorításokkal lehetne segíteni,
továbbá az érdekeltségek tisztázásával és a költségek felmérésével és esetleges megosztásával
lehetne elérni további előrelépést.

3.1 A validáció megjelenése stratégiákban
Bár a nemzetközi felmérések megállapítása szerint szinte minden ország (így Magyarország is)
rendelkezik validációs stratégiával, ez csak korlátozásokkal tekinthető érvényes állításnak.
Számos olyan szakosított stratégia született, amely célként vagy ajánlott intézkedésként említi
a validáció alkalmazását, ám ezekre is igaz a nemzetközi helyzetre átfogóan tett megállapítás:
a stratégiák (validációra vonatkozó részei) nem fordultak át szakpolitikai intézkedésekbe, az
implementáció során a validációs célok és javaslatok kikerültek a döntéshozók figyelmének
fókuszából. Így – bár akár előremutató is lehetne egyetlen validációs stratégia kidolgozása
helyett (amelynek ágazatokon és szektorokon átnyúló implementációja nehézkes lenne) több
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stratégiába is beilleszteni horizontális építőelemként a validációt – a rászoruló egyének, illetve
a felhasználás nyomán előnyt élvező foglalkoztatók és szervezetek számára egyelőre nem
hozzáférhetők a validációs szolgáltatások.
Jelenleg a következő ágazati stratégiákban jelenik meg a validáció:
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia,31 amely az alacsony iskolai
végzettségű fiatalokat, felnőtteket célozza meg, a validációs tevékenységhez „átfogó,
országos elismerési modellt / tudáselismerési rendszert” javasol, amelynek működését egy
országos hatáskörű, területi bázisú, hálózatban működő pályatanácsadói rendszer keretei
között látja szükségesnek. A validációs eljárást a képesítési keretrendszer fejlesztésével köti
össze.
A magyar kormány 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó, az egész életen át tartó
tanulás szakpolitikájáról szóló keretstratégiája32 szintén az alacsony iskolai végzettségű
fiatalokra, felnőttekre vonatkozóan javasol a fentivel megegyező értelmezésű, „átfogó,
országos elismerési modell[t…], amely alapján kialakítható a hazai oktatási, képzési
intézmény- és jogrendszer keretei között működő, az európai normákkal összhangban lévő,
strukturált tudáselismerési rendszer.” E dokumentum is a pályaorientációs és életpályatanácsadás működésével kapcsolja össze a validációt, amely szak- és felnőttképzés-orientált.
A Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.33 nem ad részletes értelmezést a validációról,
azonban célcsoportként a lemorzsolódott tanulókat, roma fiatalokat nevesíti. A stratégia által
megfogalmazott célok között nincs expliciten a validációra vonatkozó elem, azonban több
javaslat is magában foglalhatja azt: pl. Második Esély típusú programok a tizenhat évesen
az iskolarendszerből szakképzettség nélkül kikerülő, a tankötelezettség felső korhatárát már
betöltött gyerekek szakképzettségének megszerzésére. A stratégia a köznevelésre és a
szakképzésre is vonatkozik.

31

https://www.kormany.hu/download/5/fe/20000/V%C3%A9gzetts%C3%A9g%20n%C3%A9lk%C3%
BCli%20 iskolaelhagy%C3%A1s%20.pdf
32

https://www.kormany.hu/download/7/fe/20000/Eg%C3%A9sz%20%C3%A9leten%20%C3%A1t%20tart%C3%
B3%20tanul%C3%A1s.pdf
33
https://www.kormany.hu/download/1/9c/20000/Magyar%20NTFS%20II%20_2%20mell%20_NTFS%20II.pdf
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A Digitális Oktatási Stratégiában34 a validáció a felnőttkori tanulást tárgyaló fejezetben
jelenik meg mint a képzéshez való hozzáférést biztosító eszköz: „A nonformális és
informális úton megszerzett kompetenciák elismerését támogató hazai rendszer kialakítása
hozzásegíti a felnőtteket a megfelelő képzésekbe való rugalmas belépés biztosításához az
előzetesen megszerzett tudás felmérésével és beszámításával. A megszerzett kompetenciákat
hiteles digitális igazolások tanúsítják, illetve mutatják be.” E megközelítésben tehát a
validáció a képzésbe való bejutást segíti, és az előzetesen megszerzett tudás beszámítását
jelenti. A stratégia támogatja a megszerzett kompetenciák láthatóvá tételét, és az elismerést
segítő folyamatok, eljárások, kimenetek digitalizációjára (pl. a „tanulási eredményeket
hitelesen bizonyító e-portfólió”, „hiteles digitális igazolás”, „digitális kitűző”) helyezi a
hangsúlyt. Ezek nemcsak az egyén tanulási céljait, hanem foglalkoztathatóságát is
támogathatják.
Szembetűnő, hogy a 2019-ben kiadott Szakképzés 4.0 stratégiában35 nem jelenik meg a
validáció (sem nevesítve, sem körülírva). A tudáselismerést néhány helyen ugyan megemlíti,
tartalmi vonatkozásban kétféle értelemben, de ezek nem tükröznek validációs stratégiát. Az
egyik értelem szerint a (hibásan megnevezett) képesítési keretrendszerekre hivatkozva a
magyar képesítések nemzetközi összehasonlításának és elismerésének, illetve a külföldön
szerzett szakmai végzettségek hazai elismerésének javítását szorgalmazza, azaz a formális
képzések tanúsítványainak ekvivalenciáját érti rajta. A másik értelemben is formális
képzésszervezési megoldásként beszél róla, amikor is a szakképzés és a felsőoktatás képzési
tartalmainak összehangolását szorgalmazza, a technikumból érkezők számára lehetővé téve a
felmentést, beszámítást az egyetemi tanulmányok során.
Mindemellett a stratégiák az explicit módon vagy utalásszerűen megfogalmazott validációs
célkitűzések implementálására nem határoztak meg részletes feladatokat, nem jelöltek ki
felelősöket, szereplőket, és így nem születtek sem megfelelő eljárások, sem a célcsoportokkal
kapcsolatos eszköztárakat kialakító kezdeményezések.

34
35

https://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf
https://ikk.hu/files/Szakkepzes_4.0.pdf
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3.2 A validáció a jogszabályokban
Kifejezetten a validációra vagy a képességfelmérésekre irányuló jogszabályok nincsenek, azok
egyes elemei (mint a meglévő tudás, képességek felmérése) különböző helyzetekben – eltérő
szabályozási filozófiával – tetten érhetők.
A felnőttképzésben 2001 óta van jelen törvényi keretek között36 az előzetesen megszerzett tudás
fogalma, noha definiálatlanul, és leginkább képzésszervezési, finanszírozási és/vagy
pedagógiai célok szolgálatába állítva (a felnőttképzési programnak igazodnia kell a képzésben
részt vevők eltérő előképzettségéhez és képességeihez). A tudásszint előzetes felmérésének
módját azonban nem határozta meg jogszabály, és az eltelt közel két évtized nem termelte ki az
előzetes tudás szintfelmérésének általános elveit és gyakorlatát. (Egy ezzel kapcsolatos konkrét
tapasztalatot a 3.1 melléklet közöl.) A módosított, 2020. január 1-től hatályos törvény szerint37
a kompetenciamérés a képzés megkezdéséhez és sikeres végzéséhez szükséges kompetencia
meglétének felmérését célozza (azt igazoló dokumentum hiánya esetén), az előzetes tudásmérés
pedig annak felmérése, hogy a jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányok vagy
megszerzett gyakorlati tapasztalat alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység
követelményeinek teljesítésére. Amennyiben igen, akkor a képzési rész alól a képzésre
jelentkezőt fel kell menteni. A jogszabály továbbra sem ad támpontot a felmérés és a felmért
tudás, képesség dokumentáltságához, mértékéhez, mérőeszközeihez stb., így az eddigi
sokféleség és számos visszásságot eredményező gyakorlat vélhetően fennmarad. Külön
érdekesség, hogy a törvénymódosítás nyomán megjelent végrehajtási rendelet38 az „előzetesen
megszerzett tudás beszámítása” kifejezés definiálását kiegészíti azzal,39 hogy a képzésre
jelentkező – dokumentummal igazolt – tanulmányainak megfelelősége esetén a jelentkezőt fel
lehet menteni a képzési rész alól. Így az a sajátos helyzet jött létre, hogy a dokumentumokkal
nem igazolt, felmért tudás alapján a felmentés kötelező, a dokumentumokkal igazolt tudás
viszont mérlegelési jogkörben marad. Ami viszont változatlan, hogy e feladat a képző

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről, majd 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, 2. §. 2. és 3. pont
38
11/2020. (II. 07.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
36
37

39

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, 2. § (4)
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intézménynél/szervezetnél marad, mint egyedi, adott intézményre/szervezetre korlátozódó
döntés, amelynek elfogadása más képző intézményre nézve nem kötelező.
A 2020. január 1-től hatályos szakképzési törvény külön fejezetet40 szentel a korábbi
tanulmányok és gyakorlat beszámítása szabályozásának. „A szakképző intézmény szakmai
programjában meghatározottak szerint a) a szakképző intézményben, a köznevelési
intézményben és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat az adott szakmára
előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe be kell számítani; b) a szakképzés
megkezdése előtt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban eltöltött szakirányú gyakorlati időt a
szakirányú oktatás idejébe be kell számítani.”
Ugyanakkor a végrehajtási rendelet41 szerint a képző intézmény igazgatója „dönt a tanuló,
illetve a képzésben részt vevő személyfoglalkozáson való részvétel alóli felmentéséről, egyes
tantárgyak és azok tudásmérése alóli mentesítéséről, az előzetesen megszerzett tudás, illetve
gyakorlat beszámításáról”,42 illetve „a tanulónak joga van arra, hogy kérje a foglalkozásokon
való részvétel alóli felmentését, illetve korábbi tanulmányai beszámítását”.43
Az új jogszabályok az „előzetes tudásmérés” és „beszámítás” lehetőségét három szinten
definiálják: bemeneti kompetencia (mely alapkompetencia, infokommunikációs kompetencia
és szakmai kompetencia csoportot jelent), az előzetes tudás mérése (a tanulmányi idő
meghatározására, beszámítására) és a vizsgarész teljesítése alól való felmentés lehetősége. Míg
a vizsgarész alóli felmentés formális tanulási környezetben szerzett dokumentumok meglétét
követeli meg, addig a másik kettő feltételezi a nemformális és informális tanulási környezetben
szerzett tudás/ismeret/készség/kompetencia felmérésének lehetőségét is.
A köznevelési törvény44 egy helyen, a külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok
esetén említi, hogy azok folytathatók a hazai iskolarendszerben, és beszámításukról az
iskola igazgatója dönt. Ennek gyakorlata vagy a külföldi tananyag és bizonyítvány alapján
az évfolyamba sorolás, vagy kétségek esetén osztályozóvizsgák megtartása. Itt tehát

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, 62. §
12/2020. (II. 07.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
42
Uo. 124.§ (2) bekezdés 12. pont
43
Uo. 157. § (b) pont
44
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 92. §. (9) bekezdés
40
41
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formális rendszerek közötti átjárhatóság biztosításáról van szó, az iskolán kívül
megszerzett tudás, képességek esetleges beszámításáról nincs említés.
A felsőoktatásban a nemformális és informális tanulás során szerzett kompetenciák
elismerését és beszámítását részletesen soha nem határozta meg (és így nem is tiltotta)
jogszabály, ezért alkalmazása már korán felvetődött.45 A 2005-ben elfogadott újabb
felsőoktatási törvényben jelent meg a munkatapasztalatok beszámításának lehetősége
(kreditekre váltása vagy teljesítménykövetelmények alóli felmentés szerzése) explicit
módon és megengedően. Azóta a törvényvonatkozó szövege – többszöri módosítással –
hatályban van, és átkerült a 2011-ben elfogadott új felsőoktatási törvénybe is.46 Fontos
eleme, hogy – bár meglehetősen nagyvonalúan és fordított számítással – korlátozza a
beszámítás lehetséges maximális mértékét (a képzés során megszerezhető összes kredit
egyharmadát a diplomát kiállító felsőoktatási intézményben kell megszerezni). Ez a
korlátozás a diploma validáció útján való megszerzése elé is akadályt állít. Rendelet,
utasítás nem készült a törvény hivatkozott pontjához, az egyetemek így saját szabályozási
rendszerükben fogalmazhatják meg a részleteket.

3.3 A validáció fejlesztése Magyarországon
A hazai ágazati stratégiákon túl az európai szakpolitikai kezdeményezések és folyamatok révén
is megjelenik a validáció témája Magyarországon. Egyrészt az Európai Képesítési
Keretrendszer47 (EKKR) bevezetése és az annak helyi képviseleteként működő nemzeti
koordinációs pont48 a keretrendszerekkel szorosan együtt tárgyalt validáció témakörét is
napirenden tartja konferenciák, képzések, jelentések révén, illetve az EKKR-hez kapcsolódó
Magyar Képesítési Keretrendszer49 Szakmai Munkacsoport (amely tárcaközi egyeztető testület)
működtetésével és ott a validáció témává tételével.

Lásd a 9. lábjegyzetet.
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 49. §
47
European Qualifications Framework: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page, magyarul:
https://www.oktatas.hu/kepesiteseknyito/kepesitesek/europai_kepesitesi_keretrendszer
48
https://www.oktatas.hu/kepesiteseknyito/kepesitesek/eqf_ncp
49
https://www.oktatas.hu/kepesiteseknyito/kepesitesek/magyar_kepesitesi_keretrendszer
45
46
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Emellett a 2016-ban elindított „Új Európai Készségfejlesztési Program”50 és az annak keretében
elfogadott, a kompetenciafejlesztési pályákról szóló tanácsi ajánlás51 hazai megvalósítása
részeként a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal koordinálásában egy GINOPprojekt keretében fejlesztés indult,52 amely két ágazat bevonásával kísérleti validációs eljárás
kipróbálását célozza (részletes leírását a 3.2 melléklet tartalmazza).
Korábban a TÁMOP-2.2.1-08/1 kódszámú kiemelt projekt „Mérés-értékelés” alprojektje
keretében elkészült az akkori OKJ-ba sorolt szakképesítések követelménymoduljainak részletes
kompetencialeírása. Ezek mint kimeneti referenciapontok alapul szolgálhattak volna egy
elismerési és beszámítási eljárás számára, így ez a fejlesztés is a validáció lehetőségét előkészítő
tevékenységnek tekinthető.
Egy másik projekt (a TÁMOP-3.1.8. kódszámú projekt egyik alprojektje) a közoktatásban
végzett validációs vizsgálatokat. A felnőttoktatásban megvalósuló közneveléssel nem
foglalkozott, és nem került sor a közoktatás validációs megoldásainak kidolgozására.
Rendszeresen hivatkozott projektek még az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben futó
TÁMOP-4.1.3 I. szakasz53 és az Oktatási Hivatal koordinálásában folytatódott TÁMOP-4.1.3
II. szakasz keretében elvégzett felsőoktatási validációs fejlesztések,54 amelyek a projektek
futamidejének

lezárultával

véget

értek,

a

hatásukra

elindult

egyetemi,

főiskolai

kezdeményezések nem tudtak hosszú távon fennmaradni.
A formális felsőoktatáson kívül elért tanulási eredmények elismerése még mindig
nehézséget jelent. Jellegéből adódóan – mivel a legtöbb esetben munkatapasztalatokról
van szó (mint az informális tanulás egyik módjáról) – az eljárás használata elsősorban
az esti-levelező képzésben működik, főként a szakmai gyakorlat kiváltásának

50

New Skills Agenda for Europe: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
A dokumentum a munkavállalók megfelelő alap- és szakmai képességekkel való felvértezése érdekében – ugyan
kissé más szóhasználattal – a validációs ajánlásban foglaltakat jórészt átfedő alkalmazást javasolt: alacsonyan
képzett felnőttek számára személyre szabott és rugalmas képzési kínálat; képességfelmérés; validáció és elismerés
biztosítása;
ehhez
szakemberek
kiképzése:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN, magyarul: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN
52
A GINOP-6.4.2-VEKOP/16 kódszámú, „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint
tartalmának fejlesztése” című projekt validációs komponense
53
https://ofi.oh.gov.hu/tamop-413-felsooktatasi-szolgaltatasok-rendszerszintu-fejlesztese
54
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/projektek/tamop413_szolgfejl/projekt_eredmenyei
51
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lehetőségeként, illetve a doktori képzésekben van még inkább jelen.55 Ami az
érdekeltséget illeti, a validációs eljárás „tétje” meglehetősen szerény (egy-egy kurzus
beszámítására vagy a szakmai gyakorlat kiváltására ad módot). Az oktatói kör
ellenállásán túl ez is oka annak, hogy költséges formalizált eljárás helyett inkább
jellemző, hogy a felmentések (leginkább az órára járás és a teljesítési követelmények,
vizsgák alóli felmentés) informális módon, a diákok és oktatók közötti alku keretében
valósulnak meg.
A rendszeren kívüli projektek keretében történő fejlesztések korlátait több anyag is említi, a
tapasztalatokra hivatkozva az elért eredmények fenntartásának és a reguláris működésbe
integrálásának elmaradását említve.
A civil szektorban kisebb validációs kezdeményezések indultak, ezek közül legmesszebb talán
az Önkéntes kompetenciaportfólió jutott az Önkéntes Központ Alapítvány56 szervezésében
(bemutatását lásd a 3.3 mellékletben), ám erőforrások hiányában ennek fejlesztése is szünetel.

3.4 Példák működő validációra
Amint látható, a validáció rejtett vagy kísérleti jelenléte több területen is azonosítható,
többnyire azonban a formális és a nemformális képzések világában érhető tetten. A fejlesztések
is a képzések világán belül maradtak (a civil kezdeményezést kivéve). Megfigyelhető a
kezdeményezések és gyakorlatok sporadikus és egymástól elszigetelt jellege. Egyértelmű
kivételt a nyelvi képzéseknél lehet tapasztalni, ahol a képzések döntő többsége a résztvevő
meglévő – és felmért – előzetes tudásszintjéhez igazodik, amire minden bizonnyal visszahat az
egyéni érdek (valós nyelvtudás és a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése), valamint a jól
működő különböző idegen nyelvi vizsgarendszerek, amelyek valós validációs eljárások.

NFtv. 53. § (3) bekezdés: „A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült
fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben
a komplex vizsga teljesítésével jön létre.”
56
http://www.onkentes.hu/cikkek/kompetencia-portfolio
55
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Erősségek mutatkoznak még az IT-képzések világában, ahol szintén régóta jelen van egy
validációs eljárás, az ECDL-vizsgarendszer. Az előzetes képességfelmérés jó működése
figyelhető meg olyan képzéstípusok esetében, ahol a képzési kimenet elérése csak a résztvevő
előzetes ismereteire és azok figyelembevételére építhető. Ilyenek például a minőségirányítási
rendszerekhez kapcsolódó auditorképzések. Ezeknél a bemeneti képességfelmérés részben
keveredik egy feszes bemeneti követelménytámasztással és annak azonosításával. Az itt
említett esetekben lehetőség van – felkészítő képzésen való részvétel nélkül, egyéni felkészülés
alapján – közvetlenül vizsgára jelentkezni, és ott a megszerzett kompetenciákról igazolást
szerezni (azaz nem teljes képesítést, hanem a sajátos egyedi kompetenciák meglétét tanúsító
dokumentumot). Az első két esetben (nyelvi és IT-kompetenciák) a validáció kimenete – a
beszámítás révén – kapcsolódik, kapcsolódhat a formális képzésekhez, kiváltva bizonyos
képzési kötelezettségeket. Ezek jó példái a képzési pályák rugalmasabbá tételének.
A fenti jó példák mellett is kijelenthető, hogy ma Magyarországon nem létezik a validáció
kiterjedt, általánosított formája. A Covid–19-járvány miatt elrendelt zárlatok következtében az
oktatás és képzés világa átállt a digitális eszközök által támogatott tanításra, és ennek keretében
sokfelé tapasztalható az informális tanulásra támaszkodás, az értékelések rugalmasabbá válása,
többféle tanulási tapasztalat elfogadása. Ugyanakkor kérdéses, hogy utólag ezeknek a
gyakorlatoknak, tapasztalatoknak, élményeknek az interpretációja hogyan alakul: a résztvevők
mennyiben tekintik majd ezeket egy váratlan helyzet által kiváltott kényszerű alkalmazkodás
eseti kivételeinek, vagy olyan új, váratlan felismeréseknek, amelyek mélyebb változásokat
indítanak el a tanításról és a tanulásról való gondolkodásban, és így akár a validáció számára is
lehetőségeket nyitnak meg.
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4. A validáció alkalmazásának lehetőségei

4.1 A validációban érdekelt csoportok, szervezetek, intézmények
A

validációnak

a

gyakorlati

életben

számos

érdekeltje

lehet,

akik/amelyek

kedvezményezettként vagy közreműködőként jelennek meg a szolgáltatások nyújtása során
vagy annak hatására. Kiválasztásuk alapvetően meghatározhatja a szolgáltatás és működési
környezete kiépítésének részleteit.
Egyének
A validáció egyik alapelve, hogy mindig az egyén kezdeményezésére indul,57 aki meglévő
tudásszintjéről, képességeiről pontos képpel akar rendelkezni, vagy igazolásra van szüksége
róluk valamilyen képzésbe való belépés feltételeinek teljesítése részeként; elhatározott,
szükségszerű,

illetve

valamely

külső

követelménytámasztás

miatt

kötelező

kompetenciafejlődéséhez optimális képzési megoldást keres akár térben, akár módszerben, akár
időtartamban; a valamilyen munkakörhöz előírt képesség-előírásnak való megfelelés igazolása
érdekében; vagy csak saját önképének alakítása céljából.
A validációs szolgáltatás egyéni kedvezményezettjeinek, célcsoportjának meghatározása
hatással lesz a szolgáltatás jellegére (pl. alacsonyan iskolázottak számára másféle tanácsadói
felkészültség kell, mint diplomások számára, szektorok szerint különböző értékelői
felkészültség szükséges, a jól definiált kézműves-szakképzettség standardjainak való
megfelelés másféle mérés-értékelési eljárásokat kíván, mint egy kevéssé professzionalizálódott,
magas szintű, sokszor általános kompetenciákat is erősen igénylő foglalkozási körre való
alkalmasság bemérése; a validációs szolgáltatásban használt nyelv gyenge ismerete a vizuális
eszközök nagyobb mértékű alkalmazását kívánja, stb.).
A nagy állami, nemzetközi fejlesztések inkább a hátrányos helyzetű csoportok elérését
célozzák, hogy validáció, illetve képességfelmérések révén visszatereljék őket a képzések

Ezt az alapelvet még azokban az esetekben is érdemes tiszteletben tartani és követni, amikor egy munkáltató
vagy egy képző szervezet ajánlja fel alkalmazottainak vagy a képzésben részt vevőknek a validáció igénybevételét,
és ezzel – ösztönzésként – jobb foglalkoztatási és kereseti lehetőségeket, a munkahely megtartását vagy a képzés
gyorsabb elvégzését helyezi kilátásba.
57
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vagy/és a munka világába. A gazdasági szereplők, kamarák, erre kijelölt kormányzati
szervezetek egyes szakmaterületek, foglalkozási ágak munkaerőhiányát igyekeznek validációs
eszközökkel is enyhíteni. A civil szervezetek, sokszor képző intézményekkel összefogva, a
különböző önkéntes szociális és segítőmunkát végzők számára igyekeznek elősegíteni a
visszatérést a munkaerőpiacra – akár eredeti szakmájuktól távol eső, de az önkéntes munka
során megszerzett kompetenciáikat hasznosítani tudó szakmákba – képességeik láthatóvá tétele
és igazolása révén.

Képző intézmények
Bár az utóbbi évtizedben a validáció állami és nemzetközi fejlesztésével olyan megfontolások
és irányok látszanak kibontakozni, amelyek a validációt független – az eredményben nem
érdekelt – szervezetekhez, intézményekhez telepítik, a validáció még sokáig jelen lesz képző
intézményekben is. A képzők érdekeltek lehetnek abban, hogy növeljék a képzéseiket igénybe
vevők potenciális körét; a képzéseiken részt vevők tanulási céljaihoz és folyamataihoz
igyekezzenek optimalizálni képzési szolgáltatásaikat, akár tartalomban, akár módszerben, akár
időtartamban; továbbá hogy kiegészítő szolgáltatásként – saját mérés-értékelési eszközeiket,
eljárásaikat és kompetenciáikat felhasználva – validációs és képességfelmérő eljárást
kínáljanak a megjelenő igények esetén.

Munkaadók (gazdálkodó szervezetek, állami intézmények, a harmadik szektor szervezetei)
A munkáltatók a folyamatosan változó üzleti, működési környezetben egyértelmű képpel
kívánnak rendelkezni az alkalmazottak, a beszállítók képességeiről, felkészültségéről annak
érdekében, hogy megalapozott üzleti, működési döntéseket hozhassanak a technológia, a
termék, a vevőkör, az üzleti részesedés stb. területén, illetve hogy információjuk legyen az
olyan képességek biztosításához szükséges humánerőforrás-fejlesztés feltételeiről, amelyek az
ezeken a területeken tervezett fejlődés érdekében elengedhetetlenek. Különösen igaz ez a kisés középvállalkozások nagy részére, amelyeknek jellemzően nincs önálló HR-stratégiájuk,
illetve ezen a területen alacsony a szervezeten belül elérhető kapacitás mind a munkatársi
létszámot, mind a speciális felkészültséget illetően. Ez az igény/szükséglet különösen a
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technológiaigényes, magas hozzáadott értéket képviselő gazdálkodó szervezeteknél
azonosítható. Az állami intézmények nyitottak talán legkevésbé a validáció alkalmazására,
mivel jellemzően olyan foglalkoztatási előírások vonatkoznak rájuk, amelyek formális
végzettségekhez és szakképzettségekhez (ezeket igazoló tanúsítványokhoz, diplomákhoz) kötik
a munkaerő-felvételt vagy az előmenetelt a munkaszervezetben.

Szakmai szervezetek, érdekképviseletek
Érdekképviseleti és támogató szolgáltatói szerepükben eljárva szakmai szervezetek, kamarák,
ágazati érdekképviseletek gyakorta lépnek fel validációs és képességfelmérési szolgáltatások
kiépítésének kezdeményezőiként vagy ilyen szolgáltatások működtetőiként, esetleg
minőségőreiként. Mivel többnyire átfogó képük van egy-egy ágazat működési nehézségeiről,
aktuális és várható képességigényeiről, továbbá a formális képességfejlesztési folyamatok
(képzések) alakulásáról, a jól célzott validációs szolgáltatások kiépülésében hatékonyan tudnak
közreműködni. Sok esetben rendelkeznek azzal a bizalmi tőkével, amely a validáció
eredményeinek elfogadásához mind a képzők, mind a munkaadók részéről szükséges a
szolgáltatás működőképességéhez.

Fejlesztési projekteket működtető szervezetek
Bár ebben a vonatkozásban nem szokás bevonni őket az érdekelti körbe, hiszen többnyire
valamely vállalati vagy intézményi keretben működnek, a különböző fejlesztési projektek
esetén a hatékony és felelős költségfelhasználás alapja lehet a validáció vagy még inkább a
képességmérés, amennyiben az elvégzendő feladatokra a leginkább megfelelő képességekkel
rendelkező jelentkezők kiválasztását segíti elő. Különösen igaz ez a kormányzati vagy európai
uniós forrásokból megvalósuló fejlesztésekre, amelyeknél az adóforintokkal való felelős
gazdálkodás fokozott követelmény.
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A képességpolitikák alakítói
A képességpolitikák arra törekednek, hogy egyre inkább összekapcsolják a különböző
érdekeltek számára nyújtott szolgáltatásokat, és elhalványítsák, átjárhatóvá tegyék a szektorális
vagy ágazati határokat a beavatkozások tervezésben, a szabályozásban és az irányításban. A
gyors gazdasági és társadalmi változások idején kevésbé pontosan jelezhetők előre a
képességigények. Az is tapasztalható, hogy a munkaerőpiacok polarizálódnak, az egyéni
életpályák töredezetté válnak, az állásközvetítés helyett pedig teret nyer a kompetenciaalapú
közvetítés. Egyre nagyobb jelentőségűvé válik az egyéni tanulási utak támogatása, a rugalmas
képzési és foglalkoztatási rendszerek működtetése és az egyéni képességek egész életpályán át
tartó fejlesztését célzó szolgáltatások biztosítása. A hosszú periódusidővel dolgozó, nehezen
mozduló formális képzési rendszerek erre csak korlátozottan alkalmasak, ezért az államnak, a
képességpolitikák megvalósulásáért felelős állami szerveknek egyre nagyobb szükségük lesz
olyan rugalmas beavatkozást, gyors korrekciókat lehetővé tévő eszközökre, amelyek közé a
validációs és képességfelmérő szolgáltatások is tartoznak.

4.2 A validáció alkalmazásának hozadéka
Az érintett csoportok, szereplők számbavétele részben rávilágít a validáció lehetséges
hozadékaira, ám arra a kérdésre, hogy milyen helyzetben kinek és miért érdemes validációt
alkalmaznia, illetve igénybe vennie, többféle megközelítés és válaszlehetőség is adódik.
Stratégiai megközelítésben azt kell megválaszolni, hogy milyen egyéni és/vagy közösségi
hozadéka van annak, ha a társadalom egyes tagjainak megszerzett, felhalmozott képességeiről
és tudásáról valamely igény vagy követelménytámasztás viszonylatában egy aktuális
időpontban részletes, konkrét információt lehet szerezni. A kérdés kiterjeszthető azzal a
megfontolással, hogy a validáció által szolgálható cél vagy célok más eszközökkel is
szolgálhatók-e, és ha igen, akkor ezekkel összevetve mi a validáció előnye vagy létjogosultsága.
A validációs eljárások és intézmények fenntartása közvetlen költséget igényel, miközben a
validáció eredményei csak áttételesen és sokszor időben is késleltetve jelentkeznek (a validált
személy foglalkoztathatósága javul, önbizalma is nő, korábban betöltetlen állásokat töltenek be,
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stb.). A validációra fordított költségek nagyságrendi eltéréseket mutathatnak pusztán a
méréspontosság megváltoztatásával. Éppen ezért a validációt nem szabad egyetemes
szükségletként kezelni, hanem társadalmi és gazdasági folyamatok optimalizációs
lehetőségeként érdemes értelmezni. Akkor és olyan minőségszinten célszerű alkalmazni, hogy
a ráfordítások az eredmények oldaláról nézve megtérüljenek.

4.3 A validáció etikája és társadalompolitikai jelentősége
Az ember teljes életidejében fejlődéspotenciált és fejlődésorientációt hordoz. Minden
pillanatban fontos számára, hogy életének valamely területén jobb, ügyesebb, megfelelőbb,
felkészültebb, alkalmasabb, rugalmasabb vagy éppen stabilabb stb. legyen, aktuális
érettségétől, életfeladatától vagy egyszerűen csak a napi feladatok jellegétől függően. Az
embernek ez a fejlődési igénye az alapja mindazon folyamatoknak és eredményeknek,
amelyeket társadalmi és gazdasági fejlődésként és eredményként tapasztalunk.
A konstruktív folyamatok és eredmények érdekében a fejlődéspotenciált és -orientációt – az
egyén szabadságának tisztelete és megtartása mellett – érdemes és szükséges vágyott,
elfogadott és elérhető célok mentén kihasználni. A validáció ezen a ponton nyeri el etikai
értelmét: segítségével – eltekintve az önbecsülés lehetőségétől – nyerhet valaki egyértelmű
információt arról, milyen távolságban van vágyott, elfogadott és elérhető egyéni, társadalmi
vagy gazdasági céljaitól. A validáció etikai funkciója tehát annak azonosítása, hogy az egyéni,
társadalmi és/vagy gazdasági célok eléréséhez szükséges tudás- és képességbázis milyen
szinten áll, kell-e ezek eléréséhez humánfejlesztő beavatkozást végezni vagy sem, és
megvalósulásának milyen feltételei vannak – akár költség-, akár idő-, akár más alapon.
További etikai funkciónak tekinthető, hogy mivel az ember élete véges idejű, a passzív életidő
csökkentése közvetlenül szolgálja az ember mind teljesebb kibontakozásának lehetőségét. Ha
jövőbeni céljainak figyelembevételével egzakt információval rendelkezünk az egyén tudásáról,
előzetesen megszerzett ismereteiről, képességeiről, a célok elérését akadályozó tudás- vagy
képességhiány felszámolása érdekében szükséges tanulási folyamat optimalizálható, különös
tekintettel a képzési időre. Szokásosan ezt tekintik a validáció egyéni dimenziójának: az egyéni

33

életpálya tervezését, a tanulási utak alakítását és bejárását teheti rugalmasabbá, könnyebbé, időés költségalapon hatékonyabbá.
A validációnak ez a funkciója közvetlen kapcsolatban áll az élethosszig tartó, illetve az élet
bármely területére kiterjedő tanulással (LLL/LWL). A tanulás folyamatos jelenlétének elve az
egyén életében közvetlen követelménytámasztást jelent a tekintetben, hogy az egyén
megszerzett képességei, felhalmozott tudása ismert és figyelembe vehető legyen.
Meg kell jegyezni, hogy mind az LLL-hez, mind az LWL-hez kapcsolódó szabályozások és
tevékenységek kivitelezhetők a validáció alkalmazása nélkül is. A validáció hiánya azonban
jelentős motiváció- és idővesztést, többletráfordítást okoz, aminek következtében – konkrétan
azonosítható módon – csökken a képzési eredményesség. Ez tapasztalható is azokban a képzési
rendszerekben, amelyekben a formális követelmények nem teszik lehetővé az egyén előzetes
tudásának beszámítását az aktuális tanulási és képzési folyamatba.
A

validáció

etikai

szempontjainak

figyelembevételével

olyan

életpálya-tanácsadó,

tanulástervezési és képzésszervezési szolgáltatások kialakítása válik lehetővé, amelyek
keretében a személyes tanulási idő és a szervezett képzési idő optimalizálása egyaránt fontos
következmény. Az egyén annyit és csak annyit tölt el tanulással, illetve vesz részt képzésben,
illetve a képzésben eltöltött ideje alatt annyi kontaktalkalmat teljesít, amennyi a tanulási és
képzési célok elérése érdekében szükséges. A tanulási és képzési óraszám optimalizálása
önmagában is gazdaságpolitikai jelentőségű, hiszen a tanulási és képzési költségek csökkenését
eredményezheti mind egyéni, mind közösségi szinten. De itt megjelenik a validáció pedagógiai
funkciója is, amennyiben az oktatási-képzési folyamatok során megkönnyítheti a tananyag
alkalmazásának, továbbfejlesztésének, a tanítási módszereknek és a tanulásszervezési
módoknak a tanulók valós tudás- és képességszintjéhez való igazítását. Ez például a
hagyományos keretek között kevésbé eredményesen tanulók58 számára is segítséget jelenthet
képzési és életpályacélok elérésében.

Nem ide tartozik annak részletezése, hogy az alacsonyabb szintű eredményesség esetében hogyan és mennyiben
felelősek a különböző szakpolitikák, az oktatási-képzési rendszer működése vagy egyes társadalmi csoportok
sajátos élethelyzete.
58
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Tehát a validáció az egyén szintjén a személyes tudás- és képességfejlesztés tervezéséhez ad
alapot, amelyre építve a kompetenciafejlesztési koncepciók, döntések és folyamatok nemcsak
idő-, hanem költséghatékonyabbá is tehetők. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a
validáció alkalmazása nem mindig olcsóbb, mint a validáció által csökkenthető költségű tanulás
és képzés.

4.4 A validáció a foglalkoztatáspolitikában
A 2020 elejéig feszes, magas foglalkoztatási szinten és alacsony munkanélküliség mellett59
működő hazai munkaerőpiacon is azonosíthatók további releváns beavatkozási pontok. Még a
magas foglalkoztatottság mellett is tapasztalható volt a munkaerőpiaci kereslet és kínálat
közötti eltérés mind vertikálisan, mind horizontálisan. Az eddigi előrejelzések szerint60 2025re a magyar munkaerőpiac tovább polarizálódik, a magasan képzett munkaerő iránti igény két
százalékponttal haladhatja majd meg az EU28-átlagot, miközben a képzetlen munkaerő iránti
igény is magasabb lesz három százalékponttal az EU28 átlagánál. Várhatóan növekszik
azoknak a gyengén integrálódott és jövőkép, karrierkép nélküli, a munkaerőpiacra frissen
belépő fiataloknak (Poorly Integrated New Entrants: PINE) a száma, akik rendelkeznek ugyan
szakmai végzettséggel, de csak határozott idejű szerződésekkel alkalmazzák őket, így évente
akár többször is ki- és belépnek a munkaerő-piacon, ahol nem sikerül megtapadniuk, s így nem
találnak szakmai előmenetelt és egzisztenciális biztonságot.61 Náluk is nehezebb helyzetben
vannak azok a fiatalok, akik nem vesznek részt sem képzésben, sem a munkaerőpiacon (Not in
Employment, Education and Training: NEET).
A hazai foglalkoztatáspolitika 2020 elejére lényegében teljesítette legnagyobb politikai célját,
a teljes foglalkoztatást. A további bevonható munkaerő-tartalék mobilizálása egyre drágább,
miközben egyre kisebb a gazdasági hozzáadott értéke. Ezért az olyan innovatív és rendszereken

A KSH 2019. III. negyedév végén hetvennyolcezer tartósan betöltetlen üres álláshelyet jelzett, a
munkanélküliségi ráta 3,5 százalékos adata mögött mintegy 163 ezer ember volt.
60
Hungary: Skills forecasts up to 2025, 2015 edition: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/country-reports/hungary-skills-forecasts-2025
61
Bell, D. – Benes, K. (2012): Transitioning Graduates to Work. Improving the Labour Market Success of Poorly
Integrated New Entrants (PINEs) in Canada, Canadian Career Development Foundation: https://ccdf.ca/wpcontent/uploads/2019/02/Report-and-Inventory-on-Canadian-PINEs-FINAL.pdf
59
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átívelő eszközök bevezetését, amelyek közé a validáció is tartozik, foglalkoztatáspolitikai
szempontból kevéssé racionális a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat (munkanélküliek,
inaktívak, NEET fiatalok, SNI-s fiatalok stb.) a munkaerőpiacra segítő funkciójuk mentén
előtérbe helyezni. (Ez a szempont a szociálpolitika sajátja lehet.)
Úgy tűnik, a 2020 elején megjelent koronavírus-járvány alapjaiban rendezi át a nemzeti
munkapiacokat. A kereslet és kínálat is átalakul, jelentős munkanélküliséggel lehet számolni,
és a munkaerőigény is máshová helyeződik. Miközben a turizmus, az autógyártás és a
légiközlekedés lelassul, az egészségügy, az idősgondozás, az élelmiszer-kereskedelem és más
ágazatok munkaerőigénye átmenetileg megnő. A munkaerő-átcsoportosítás segítésében kiemelt
szerepe lenne egy gyors képességfelmérésnek, amely nem feltétlenül jelenti a képesítéshez
vezető validációt.
A Covid–19 okozta válság után a korábbi munkapiac már feltehetően nem fog visszaállni, így
megint csak szükség lesz a szerkezetváltással járó munkaerőmozgás kezelésére. Ehhez fogható
transzformációs válságkezelésben szerzett tapasztalata Magyarországnak és a régiónak az
1990-es években halmozódott fel. Nem véletlen, hogy a validáció, a képességaudit, a
pályatanácsadás egyes formáiról ekkor hallottunk először nagyobb körben. Ezt a tudást érdemes
újra elővenni és alkalmazni.
Mind a 2020 elejére kialakult, mind a járvány miatt átrendeződő munkapiac munkaerőutánpótlásának támogatásához valid és (szakmai és szakpolitikai téren egyaránt) értelmezhető
kiindulási pont lehet a humántőke-elméletek figyelembevétele. Ezek felvetése, hogy a modern
gazdaságok folyamatos humántőke-befektetés nélkül veszítenek versenyképességükből. A
foglalkoztatáspolitika területén az valószínűsíthető, hogy az extenzív növekedés, illetve a
transzformáció mellett előbb-utóbb fontos és hasznos lehet olyan, a humántőkébe befektető
tevékenységeket is végezni, amelyek nem a foglalkoztatási adatokban, hanem a termelékenység
javulásában és a képességrangsorokban való előrelépésben csapódnak le. Ezek közé tartozhat a
felnőttképzés és a humánszolgáltatások fejlesztése, illetve az egyéni képességfejlesztések
ösztönzése és támogatása.
A jelenlegi biotechnológiai és informatikai forradalom átalakítja a munka kereteit (lásd Ipar
4.0, Szakképzés 4.0, Társadalom 5.0), a munka világára és ezen keresztül a társadalmakra
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gyakorolt hatása eltagadhatatlan. Számos olyan változás kezdődött el, amely átalakítja a
jelenlegi tudás- és képességigényeket. E változások közé tartozik


a platformgazdaság térnyerése;



a robot, az AI és az emberi munkavégzés arányainak gyors átalakulása;



a gazdasági migráció, a célzott képességvadászat (brain drain & brain gain);



az átmeneti munkaerőpiacok (Transitional Labour Market: TLM) egyre dominánsabb
kialakulása.

Ezek fókuszba helyezik az olyan témakörökkel való intenzív foglalkozást, amelyekkel
kapcsolatban számos ország átfogó képességpolitika keretében kezdett válaszokat keresni. E
témakörök között vannak régóta vizsgált és a szakpolitikák által reflektált jelenségek, de
megjelentek teljesen új felvetések is. A validációval összefüggésben ezek közé tartoznak


a képzési szintek és formák, valamint az iskola és a munka világa közötti átmenetek
kezelése;



az életpályaváltás, pályakorrekció segítése;



a tudás és a képességek helyettesíthetőségének és átválthatóságának elősegítése mind
az átalakuló képzési formák vonatkozásában, mind a munkaerőpiacon;



a képességek társadalmi szintű felhalmozásának, láthatóvá tételének és hasznosulásának
elősegítése;



a szaktudás, foglalkozáshoz kapcsolódó tudás felezési idejének gyors rövidülése, a
gyorsuló tudásamortizáció kezelése, különösen az egyre idősebb korosztályokban,
amelyek tagjai egyre tovább vesznek részt a munkaerőpiacon.

Ezek a jelenségek nemcsak azt kényszerítik ki, hogy a munka határtermelékenységének
növekedéséről is szó essen, amely együtt jár az élőmunka-megtakarításra vagy az élőmunkával
végzett feladatok átalakítására irányuló törekvésekkel, hanem azt is, hogy olyan eszközöket,
szolgáltatásokat vezessenek be és terjesszenek el, amelyek hozzájárulhatnak a fenti jelenségek
megfelelő kezeléséhez. A validáció, a képességfelmérés, a pályaorientáció és -tanácsadás
minden bizonnyal ezek közé tartozik.
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Humánszolgáltatások iránt akkor lesz nagyobb, a társadalmi felzárkóztatás/befogadás formájú
értelmezési kereteket meghaladó igény, ha a technológiai forradalom a relatíve (érettségizett
technikustól felfelé) jól képzett magyarországi munkavállalók tömegeit éri el, vagy ha az új
ágazatokban induló, tevékenységet változtató (pl. belső égésű motor helyett elektromos autót
gyártó) vállalatok képességigényeinek kiszolgálása ezt kikényszeríti. Ezek a változások – úgy
tűnik – küszöbön állnak, érdemes előkészületeket tenni arra, hogy bekövetkezésükkor
megfelelő szolgáltatási eszközök álljanak rendelkezésre.
A társadalom tudástőkéje és az elérni kívánt gazdasági célok közötti kapcsolatokat jobban lehet
tervezni, ha ismert, hogy a gazdaságpolitikai célok elérésére mennyire van felkészülve a
társadalom „tudása”. És fordítva, gazdaságpolitikai célokhoz kapcsolódóan is lehet tervezni a
társadalom tudástőkéjének fejlesztését és ehhez igazodó képzési programokat. A munkahelyek
elvesztése, a transzformációs kényszer, új munkahelyek létrejötte okán különböző, nagy
létszámú populáció számára nyújtott költséghatékony képzési modellek bevezetése és
alkalmazása tűnik célravezetőnek. Ebben a helyzetben felértékelődik a felnőttképzési
tevékenység szakmai képzési vonulata is, azaz a munkaerőpiaci képzés átképzési és
továbbképzési rendszere, amelyben a validációnak, illetve a képességfelmérésnek mint a
tudásdeficitek és tudásszufficitek megállapítására hivatott eljárásoknak kiemelten fontos és
kritikus szerep jut, ahogy ezt nemzetközi példák is mutatják.
Szükséges olyan megtérülési számításokat végezni a humántőke-befektetésről, amelyek
kimutathatják egy-egy validációs, elismerési vagy pályatanácsadási szolgáltatás egyéni, azon
keresztül társadalmi hasznát, megtérülését. Feltételezhető, hogy a validációs és kapcsolódó
pályatanácsadási szolgáltatások igénybevétele az életpálya során pozitívan befolyásolja az
életjövedelem alakulását, javítja az egészségben eltöltött életévek számát, társadalmi
szemszögből nézve pedig növeli a munka termelékenységét.

4.5 A validáció szociálpolitikai dimenziója
A gazdaságpolitikai megfontolásokon túl – és azok szempontjaival bizonyos fokig szemben
állva – a validáció régóta és széles körben elfogadott alkalmazási célja a hátrányos helyzetű
csoportok (munkanélküliek, inaktívak, NEET fiatalok, SNI-s fiatalok stb.) oktatási-képzési,
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végső soron pedig munkapiaci integrációjának elősegítése. A validáció e csoportok
társadalomba való visszakapcsolódásának lehetőségét kínálhatja, egyben személyes
megerősítésüket is szolgálja, amennyiben visszajelzi nekik, hogy vannak olyan tudásaik és
képességeik, amelyeket a társadalom értékesnek tekint, és amelyek segítségével további
tanulási lehetőségekhez vagy munkalehetőségekhez juthatnak. (Ennek egy hazai tervét mutatja
be a 3.4 melléklet a tanodákra vonatkozóan.)
Külön is érdemes kiemelni e kérdés kapcsán a cigányság helyzetét, amely felülreprezentált a
hátrányos és halmozottan hátrányos társadalmi csoportokban, továbbá a korai iskolaelhagyók62
és a NEET fiatalok között is.63 Bár a munkaalapú társadalom ideája deklaráltan „erőforrásként”
tekint rájuk, ennek az erőforrásnak a feltérképezése még hátravan. Érdemes megfontolás
tárgyává tenni az oktatáson, képzésen, valamint a munkaerőpiacon kívül rekedt roma emberek
előzetesen megszerzett kompetenciáinak azonosítását és igazolását képességfelmérés és
validáció révén, és ennek nyomán ismételt képzésbe vonásuk vagy a munkaerőpiacra való
belépésük támogatását.
Szintén idesorolható az elmúlt években megerősödő migráció keretében harmadik országból –
sokszor megfelelő dokumentumok nélkül – érkező emberek korábbi munkatapasztalatainak,
tudásának és képességeinek felmérése és az azoknak megfelelő további tanulási, illetve
munkalehetőséghez juttatásuk, amely a befogadó ország társadalmába való gyors integráció
egyik előfeltétele – ebből a szempontból e képességfelmérések, validációs eljárások
működtetése legalább annyira érdeke a befogadó országnak, mint az egyénnek.
Miközben az egy-egy ágazat közvetlen munkaerőigényének kielégítését kiegészítő jelleggel
megcélzó, kisebb léptékű validációs eljárásokat elsősorban szakmai szervezetek, kamarák

Ebben a csoportban a KSH adatai alapján a nem romákhoz képest ötszörös a romák aránya, amely 2014 és 2017
között tovább emelkedett, 57-ről 65,3 százalékra! (Vö. Munkaerőpiaci helyzetkép, 2014–2018, Központi
Statisztikai
Hivatal,
Budapest,
2019:
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/munkerohelyz/munkerohelyz17.pdf
63
2013 – az iskolakötelezettség tizenhat éves korra csökkentése – óta a tizenhét éves NEET fiatalok aránya
háromról hat százalékra nőtt. 2011 és 2018 között e csoport kevesebb mint hat százaléka vett részt nemformális
képzésben. A tizenhét éves NEET fiatalok között a roma fiúk aránya megduplázódott. 2016-ban közülük tízből
négy nem dolgozott és nem is tanult (vö. Köllő J. – Sebők A. két áttekintését: Mivel foglalkoznak azok a 17 évesek,
akik nem járnak iskolába? és Lakóhely szerinti különbségek a nem tanuló és nem dolgozó tizenévesek arányában
a tankötelezettségi kor leszállítása előtt és után, Munkaerőpiaci Tükör, 2018, MTA-KRTK, Budapest, 2019, 76.,
124–127.): https://www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2020/01/mt_2018_hun.pdf
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működtetik, a szociálpolitikai céllal létrehozott validációs és képességfelmérő szolgáltatások
fejlesztése és működtetése kiterjedten, országos, illetve nemzetközi keretek között folyik (amint
arra jó példa az Európai Unió Skills Profile Tool alkalmazása, a norvég Toolkit for Recognition
of

Refugees’

Qualifications

projektje

vagy

a

német

Bertelsmann

Alapítvány

Kompetenciakártyák programja).64

4.6 Validáció a harmadik szektorban
Külön érdemes foglalkozni a civil szervezeteknél végzett tevékenységek során megszerzett
tapasztalatok, tudás és képességek felmérésének és hasznosíthatóságának kérdésével. A civil
szervezetben vagy önkéntesként végzett munka sokszor átmenetet képez két munkaerőpiaci
álláshely között. Közben jelentős, máshol is jól hasznosítható képességekre tehet szert egy-egy
önkéntes munkát végző vagy civil szervezetnél dolgozó ember, és a tapasztalatok szerint – a
specifikus szakmai képességek mellett – olyan általános képességekre is szert tesznek ilyenkor
az érintettek, amelyek az élet számos területén jól alkalmazhatók, így láthatóvá tételükre és
becsatornázásukra nemcsak egyéni, hanem közösségi érdekként is lehet tekinteni.
Nemzetközileg széles körben elterjedt a harmadik szektorban szerzett tapasztalatok és
képességek azonosítása és dokumentálása, amellyel kapcsolatban hazai kezdeményezések is
voltak. Ezek áttekintése azonban azt mutatja, hogy a képességfelmérések és -igazolások inkább
általánosan definiált civil vagy önkénteskompetenciákra fókuszálnak, és kevésbé egy-egy
szakma vagy munkakör specifikus képességeire. Ennek megfelelően az itt alkalmazott
eljárások, kompetenciadefiniáló, -azonosító és -értékelő megközelítések is eltérnek a munka
vagy az oktatás világában alkalmazott, formalizáltabb, a standardokra jobban támaszkodó
eljárásoktól. Inkább az egyének megerősítését szolgálják, civil tevékenységek, szervezetek
közötti váltás esetére kínálnak kompetenciaigazolásokat. Ezek felértékelődhetnek az általános,
átvihető képességek iránti kereslet megnövekedésével. Emellett a civil szervezetek
kompetenciaazonosító és -értékelő eljárásai és eszközei mintául szolgálhatnak az oktatás vagy
a munka világa formalizáltabb elismerési eljárásait működtetők számára is az általános,

64

Lásd a 19. lábjegyzetet.
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transzverzális képességek felméréséhez és értékeléséhez (ahogy van is alkalmi példa ezeknek
az eszközöknek az alkalmazására például a felsőoktatásban).
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5. A rendszerszerű működés

A 2012-es tanácsi ajánlás kétféle szolgáltatás rendszerszerű kialakítását és működtetését várja
el a tagországoktól, figyelemmel a nemzeti sajátosságokra. A mára kialakult értelmezés szerint
a nemzeti validációs modell kialakítása nem kizárólag egyetlen, központi validációs
szolgáltatás létrehozásával és működtetésével valósítható meg. Jelentheti a validációs eljárás és
a képességfelmérések – az adott országnak legmegfelelőbb módon történő – rendszerbe
szervezését egységes alapelvek és keretszabályok mentén.
A jelenlegi hazai validációs és képességfelmérési fejlesztések és gyakorlatok fragmentáltak,
nemzeti szintű modellként való megjelenítésükhöz alapvető elemek hiányoznak, így többek
között a stratégiai célok kijelölése, a finanszírozási mechanizmusok kialakítására vonatkozó
szabályok, az érdekeltek részvételének biztosítása, egy átfogó minőségbiztosítási keret, a
résztvevők szakmai felkészítése, az eljárások nyomon követése és szakmai ellenőrzése, az
adatgyűjtés és elemzés (együtt: monitoring).
5.1 Jellemzők
Az elismerési eljárások rendszerré szervezésének néhány további fontos jellemzője, amelyek
biztosítása elengedhetetlen egy hatékony rendszer bevezetése és működtetése során:
 Az eljárások az ország egész területén azonos elveket követnek, amelyekhez alapként
szolgálnak a közös európai uniós validációs alapelvek.65
 Az ország eltérő területein folytatott, egy-egy szakképesítés, kompetenciakör
validációjára irányuló eljárások azonos referenciastandardokat alkalmaznak.
 Országos, központi minőségbiztosítási keret és alkalmazásának rendszeres ellenőrzése
garantálja a különböző szektorokban és helyszíneken folyó eljárások minőségének
azonosságát. Ezt elősegítheti a hálózatban való működés.

A 2004-ben megfogalmazott közös európai uniós validációs alapelvek (lásd a 9. lábjegyzetet) szerint az eljárást
az érintett egyénnek kell kezdeményeznie; mindenki számára biztosítani kell a hozzáférést és az egyenlő
bánásmódot, tiszteletben tartva az egyén érdekeit; biztosítani kell a résztvevők számára az információt és a
tanácsadást; az eljárásnak méltányosnak, átláthatónak és minőségbiztosítási mechanizmusokkal alátámasztottnak
kell lennie. Biztosítani kell az eljárás során a releváns érintettek kiegyensúlyozott részvételét, valamint azt, hogy
az eljárás mentes legyen a részrehajlástól, és garantálni szükséges az értékelést végzők szakmai felkészültségét.
65
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 A széles körű hozzáférhetőség biztosítása érdekében a szolgáltatások területileg
megfelelő sűrűségű elérési pontokon működnek.
 Az érintettek érzékenyítésük nyomán értik a validációs szolgáltatások funkcióját.
 Az érdekeltek folyamatos tájékoztatásban részesülnek az elérési lehetőségekről.
 A különböző szektorokban és célokkal működtetett validációs és képességfelmérő
szolgáltatások között koordinációs mechanizmus működik.
 Az eljárásban részt vevő szereplők szakmailag felkészültek, fejlesztésükre megfelelő
lehetőségek állnak rendelkezésre.
 A szolgáltatások összehasonlíthatósága, minőségbiztosítása érdekében nyomon követés
(monitoring) zajlik, amelyet információs rendszer (adatbázis) szolgál ki (a szolgáltatások
igénybevételéről).
 Éves beszámoló készül a kormányzat számára a működésről, a fejlesztések
eredményeiről, valamint a további fejlesztések kívánatos lépéseiről.
 A validáció központi feladatai irányításának és koordinálásának felelősei kellő
felhatalmazással rendelkeznek.
5.2 Minőségbiztosítás és folyamatos szakmai fejlesztés
A fenti rendszerszervező elemek mindegyikét nem részletezzük, megfelelő egyeztetési
mechanizmusok mentén szükséges kialakítani ezeket. Két elemet emelünk ki, a
minőségbiztosítást és a közreműködők folyamatos szakmai fejlesztését, amelyek a többihez
képest is nagyobb jelentőségűek a validáció működése szempontjából, mivel a szolgáltatás
hitelességének és az eljárások eredményei iránti bizalomnak az alapját jelentik.
Ami a validáció minőségi követelményeit illeti, tartalmi, hatékonysági és eljárási szempontokat
is figyelembe kell venni.
Tartalmi szempont a fentebb már említett validációs alapelvek követése, továbbá a
megfelelő (és azonos) követelménystandardok (mint értékelési referencia) alkalmazásának
szintén említett követelménye.
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A validáció hatékonyságfeltétele együttállásban van a minőségirányítási rendszerek
jellemző minőségfelfogásával: a validáció sem törekedhet „túlmunkálásra”, indokolatlan
mérési eljárásokra vagy indokolatlan mérési pontosságra. Ez csökkentené a közreműködők
motivációját és a validációs szolgáltatás fenntarthatóságát is. Alapvető minőségfeltétel
továbbá a validitás (azt mérje az eljárás, amit mérni szeretne, illetve mérni szükséges) és a
reliabilitás (mindent azzal a mérési pontossággal mérjen, amely szükséges és elégséges)
feltételeinek biztosítása.
Eljárási szempontként jelenik meg a nemzetközileg standardizálódott eljárási lépések
alkalmazása és betartása, illetve a nemzeti rendszer kereteinek követése (minőségbiztosítás,
részvétel és adatszolgáltatás monitoringeljárásban, hálózati kapcsolattartás, tapasztalatok és
jó gyakorlatok megosztása stb.).
A másik kulcselem a személyi feltételek biztosítása, ezen belül kiemelten a közreműködők
szakmai fejlesztése. Ennek kiemelése már csak amiatt is indokolt, mert önmagában a tudás- és
képességfajták és -elemek folyamatos bővülése is szükségszerűvé teszi a folyamatos tartalmi
megújulást és az új tartalmakhoz kötődő eljárások kifejlesztését. A nemzetközi diskurzusban
két önálló közreműködői szerep kezd körvonalazódni, amelynek betöltése elkülönülő,
specifikus kompetenciák meglétét igényli. Az egyik a folyamatot megelőző, illetve végigkísérő
tanácsadó, a másik az értékelő szerepe. A tanácsadó feladata átfogja az eljárást a kezdeti
tájékoztatástól az elért tanulási eredmények azonosításán át a dokumentáció értékelésre
alkalmas összeállításának segítéséig terjedően. Szerencsés továbbá, ha valamennyi
pályatanácsadást is tud nyújtani. Az értékelőnek – azon a magától értetődő követelményen túl,
hogy a validáció tárgykörébe tartozó szakterületen rendelkezzen tapasztalatokkal – mérésértékelési módszertani felkészültséggel és jártasággal kell bírnia. Mindkét szerep szakszerű
ellátásához megfogalmazták már a szükséges kompetenciaelvárást, e kompetenciák
megszerzése, folyamatos továbbfejlesztése, az eljárás további sajátosságaihoz (célcsoport,
földrajzi lokáció, szakmaterület) igazodó további képességek folyamatos fejlesztése alapvető
annak érdekében, hogy a közreműködők megfelelő minőségű eredményt érjenek el, és az
eljárásba vetett bizalom fennmaradjon az érintettek körében.

44

6. Összegzés

Az ország előtt álló feladat egy integrált validációs gyakorlat elterjesztése, hozzáférhetővé
tétele az egyének számára és nyitottá tétele az új tanúsítási megoldásokra.

Integrált megközelítés, kombinált szolgáltatások
Integrált megközelítés célravezető a validáció különböző stratégiákban való megjelenítése
során, továbbá szükséges e szakpolitikák összekapcsolása és összehangolása. A validáció mint
szektorokon áthúzódó horizontális eszköz és szolgáltatás ezáltal helyezhető kontextusba. Az a
fő kihívás, hogy miként hozható létre szektorok feletti képességpolitika, és annak megvalósítása
során hogyan biztosítható a képességek láthatósága és értéke intézményi és ágazati kereteken
átnyúlóan. A leginkább elkerülendő kockázat ugyanis a validációs eljárások, megoldások
fragmentáltsága és elszigeteltsége, amely csökkenti együttes hatásukat.
Az állami foglalkoztatási szolgálatok aktivitásának fokozása, a pályatanácsadó szolgáltatások
és

a

validáció

összekapcsolása,

továbbá

a

validációs

eljárások

kiterjesztése

a

Kompetenciafejlesztési pályák program (Upskilling Pathways) keretében66 egyaránt
változtathat a validáció láthatóságán, érthetőségén és a meglévő rendszerekbe való illeszkedése
módján.
A képességfelmérések sok esetben elegendők lehetnek egy-egy egyéni vagy munkaadói, képző
intézményi igény kielégítésére, így a jövőben – figyelemmel kísérve az alakuló gyakorlatot –
ezeknek az eljárásoknak a nagyobb fokú támogatására és szabályozására is szükség lehet. Nem
tűnik szerencsésnek a validációtól elkülönülő kezelésük, különösen az alapelvek, a
minőségbiztosítás és a nyomon követés vonatkozásában. Érdemes külön vizsgálat tárgyává
tenni, hogy – rugalmasságuk megőrzése mellett – mennyiben helyezhetők a validációs
szolgáltatáséval azonos szolgáltatási, szervezeti platformra.

66

Lásd a 18. lábjegyzetet.
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A Covid–19-járvány következtében drasztikusan átalakulni látszó gazdaság és munkapiac
megváltozó képességigényeinek gyors kielégítésére elégtelennek tűnik pusztán a hagyományos
formális és nemformális oktatási és képzési rendszerek – akár megerősített – igénybevétele.
Rugalmasabb és gyorsabb megoldásokat tehet lehetővé a validáció és a képességfelmérés
alkalmazása, akár önmagában, akár képzési programokkal kombinálva.

A validációs célok megvalósítása
Ahhoz, hogy az egyének számára igénybe vehető valósággá váljon a validáció, és részt
vehessenek az eljárásban, a stratégiákban megjelent validációs célokat át kell fordítani
implementációs programokba. A validáció bevezetése és elérhetővé tétele a polgárok számára
azt jelenti, hogy támogató intézkedésekre van szükség, megfelelő humán- és pénzügyi
forrásokra, valamint jó szabályozásra, hogy túlzott adminisztratív terhek nélkül lehessen
végighaladni az eljáráson.
A lehetséges, az elvárható és a szükséges mérési pontosság nem minden esetben egyezik meg.
Harmonizálni kell, hogy mit, milyen céllal, milyen pontossággal szükséges ismernünk valamely
felhasználói igényből kiindulva az emberek meglévő tudásáról, képességeiről. Emellé kell
rendelni azt is, hogy a céloknak megfeleltethető folyamat mekkora költséggel jár, a források
rendelkezésre állnak-e, illetve a validációra fordított költség megtérül-e a későbbiekben.
A validáció hatásának és hasznainak megértése szintén szükséges az eljárások iránti bizalom
megerősödéséhez: egyéni szinten valószínűleg a társadalmi kirekesztés nagyobb kockázatának
kitett személyek profitálhatnak belőle a legtöbbet, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási
szempontból pedig a gazdasági szereplők és az állam számára nyújt előnyöket. A Covid–19járvány következtében előálló új helyzetben előny lehet csakúgy a munkaerőpiaci szempontból
kritikus helyzetbe került, munkát vesztett réteg számára mint a munkaerőhiány pótlására és a
megváltozott skilligények kielégítésére általa gyorsabban képes gazdaság számára (ami
közvetett módon az állam számára is előnyös).
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Minőségbiztosítás a hitelesség és a bizalom megtartásáért
A validációval megszerzett bármely tanúsítvány értéke a neki tulajdonított minőségtől függ. A
validáció iránti bizalom szükségszerűen összekapcsolódik az eljárások és módszerek
minőségével és szakmai alaposságával. A módszertan minőségének javulása abban is segíthet,
hogy érthetőbbé váljon az egyéni tanulási tapasztalatok összetettsége. A jobb minőség pozitívan
hat a módszerek validitására, az eredmények átvihetőségére rendszerek és ágazatok között. A
validációban részt vevő szakemberek jelentős szerepet játszanak az eljárások, valamint az
eljárások megfelelőségét figyelemmel kísérő és ellenőrző folyamatok minőségbiztosításában.
A tanúsításért folyó validáció során referenciaként használt standardok szerepe is kiemelendő,
mivel ezek felelnek azért, hogy a validációval megszerzett képesítések azonosak vagy
egyenértékűek legyenek a formális oktatás és képzés során megszerzett képesítésekkel.
Tekintettel a képzési lehetőségek és formák növekvő diverzifikációjára, a tanúsítás módjának
és megbízhatóságának kitüntetett szerepe van abban, hogy a tanulási tapasztalatok és
eredmények egyre változatosabb köre váljon láthatóvá, érthetővé és értékessé a felhasználók
számára. Ennek során az e területen létrehozott – és részben a technológia (pl. block-chain,
mikro- és digitális tanúsítványok) által generált – új lehetőségekre is érdemes figyelni.
Kulcsfontosságú kérdés lesz a tanúsítások megjelenő új lehetőségeinek kiegyensúlyozott
alkalmazása, amelynek elengedhetetlen feltétele a kiadott tanúsítványok, igazolások
átláthatósága.
A megújított Europass digitális tanúsítvány – amely adatbázisban rögzíti, hogy tulajdonosa
formális, nemformális vagy informális tanulással milyen tanulási eredményeket ért el, milyen
képességekre tett szert – bevezetését követően tanulmányozni érdemes, hogy például hogyan
használható harmadik fél által tanúsított nemformális és informális tanulási tapasztalatok
dokumentálására is, és ezáltal validációs és képességfelmérő eljárásokban a dokumentálás,
azonosítás segítésére. A validáció szempontjából is érdemes figyelemmel kísérni a MOOC-ok
vagy akár formális oktatási és képző intézmények által kiadott mikrotanúsítványok
Europassban való rögzítésének gyakorlatát, e tanúsítványok felhasználását és elfogadását,
értékük alakulását.
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A szabályozások kiegészítése és összehangolása
A szándékon túlmenően a validációs eljárás keretei, megfelelőségének igazolása és a
működtetésének alapelvei a jelenleg hatályos szabályozási környezetben nem jelennek meg,
ami kockázatot jelent az eljárás eredményei iránti bizalom fenntarthatóságára nézve.
A szabályozás kialakításakor azonban körültekintően szükséges eljárni, hogy a létrejövő
keretek képesek

legyenek biztosítani, hogy a

validációval szemben támasztható

gazdaságpolitikai és társadalompolitikai elvárások teljesíthetők maradjanak, az eljárás
tartalmában hiteles, szakmai tekintetben megalapozott legyen, a megnyíló lehetőség pedig
motiválja az érintetteket a részvételre.
Jelenleg mind a szakképzési, mind a felnőttképzési törvény számol az előzetesen megszerzett
tanulási eredményekkel, ám különböző módon próbálják kezelni őket. A mérés és beszámítás
tartalmát a képző intézmény „belső” ügyének tekintik. A felsőoktatásra vonatkozó szabályozás
sem megy túl egy általános megengedő – egyszersmind korlátozó – bekezdésnél, szintén az
intézményekre bízva a részmegoldásokat. Pedig a nemformális és informális tanulási
környezetben megszerzett képességek kezelése, beszámítása elsősorban az érintetti kör
érdekeltségének és a finanszírozási feltételeknek a korrekt megteremtésén múlik.
A köznevelési törvény nem érinti e lehetőséget (hacsak a már többféle tanulási úton elérhető és
jellegében folyamatosan egy kompetenciamérő eszköz felé eltolódó érettségit nem tekintjük
ilyennek), még a felnőttoktatás körében sem, pedig előreláthatóan Magyarországon is
hamarosan társadalmilag érzékelhető és megoldásra váró probléma lesz az alapképességek
egyénre szabott fejlesztésének igénye a felnőttek körében.

A validáció bevezetése és a szükséges szakértelem biztosítása
A validációs fejlesztések során mindenképp szükséges a fokozatosság elvének érvényesítése,
továbbá a megfelelő kompetenciákkal rendelkező közreműködők biztosítása.
A validáció sajátossága, hogy egyszerre jellemzi egy közös, fundamentális szemléleti és
felkészültségi

alap,

illetve

egy

szerteágazó

szakmai,

tudástartalmi,

módszertani

ismeretegyüttes. Emiatt a validációs fejlesztések során minden esetben biztosítani kell a
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közreműködők általános és specifikus tudásképviseletét. A csak az általános tudásra alapozott
eljárások nem adnak választ biztonsággal a „mit is mérünk igazából?” kérdésre, a specifikus
szakterületi tudásra alapozott eljárások pedig szintén bizonytalanságot hordoznak a „megfelelő
módon mérjük-e, amit mérni akarunk?” kérdés megválaszolásával kapcsolatban. A két
kompetenciakör eltérő rendszerszervezést igényel. Az általános validációs tudás képviselete
centrálisan, mérés-értékelési szempontból önmagában is igazoltan (validan) látható el. Az
ország és azon belül a tudásfejlesztésre irányuló tevékenységek kiterjedése és mérete alapján
feltételezhető, hogy a fundamentális bázishoz nem kapcsolható jelentős létszám. Ezzel szemben
a specifikus szakmai szempontok kifejezetten nagy létszám bevonását teszik szükségessé,
hiszen a polihisztori megközelítés szinte bizonyosan lehetetlen. Az általános és a specifikus
kompetenciák együttállása azonban jelentős eredményekkel járó validációs fejlesztési
lehetőségekre ad alapot.
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Mellékletek
1. melléklet: A műhelymunka-sorozatban közreműködő szakértők
Név
Dr. habil. Arapovics Mária

Szervezet

Szakterület

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

civil szektor,
felsőoktatás

Balogh Edit

Oktatási Hivatal, EKKR –
Nemzeti Koordinációs Pont

nemzetközi fejlesztések

Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

foglalkoztatáspolitika,
pályaorientáció

Bucsi Szabó István
Derényi András
Emődiné Csapó Barbara
Dr. Heuer Orsolya
Lökkös Attila

Oktatási Hivatal, Nemzetközi
Kapcsolatok Osztálya

nemzetközi fejlesztések

Oktatási Hivatal

nemzetközi fejlesztések

Jézus Társasága Magyarországi
Rendtartománya,
Kerkai Jenő Nyitott Ház

civil szektor

Magyar Rektori Konferencia

felsőoktatás

tanodavezető

szociális terület

Lőrincz Mónika

Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal

szakképzés,
felnőttképzés

Mészáros Ferenc

Szegedi Keresztény Roma
Szakkollégium

civil szektor

Dr. habil. Móré Marianna

Debreceni Egyetem

felsőoktatás

Rettegi Zsolt István

független szakértő

felnőttképzés

Schindler Rózsa
Dr. Szomolányi Adrienn
Zsivkovitsné Gyenes Krisztina

Székesfehérvári Regionális
Képző Központ
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara
Talentum Alapítvány az
Önkéntesség Támogatásáért
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szakképzés, átképzés,
munkaerőpiaci képzés
felnőttképzés,
vállalkozások
civil szektor

2. melléklet: A validáció és képességfelmérések jellemzőinek összevetése67

Az egyes
lépések
Azonosítás
(Identification)

Dokumentáció
(Documentation)

Értékelés
(Assessment)

67

Validáció

Képességfelmérések*

Az egyén által kezdeményezett eljárásnak az
a lépése, amelynek során megfogalmazódik,
hogy mire vonatkozóan (képzési programra
vagy pl. szakmai képesítésre) kéri valaki
kompetenciái validálását. Ehhez szükséges,
hogy az érintett képzés vagy képesítés
követelményei
(tanulási
eredmények
formájában)
rendelkezésre
álljanak
(referenciaként).
Funkciója, hogy a következő lépés realitását
felmérje (azaz elegendőek-e a bizonyítékok,
van-e esélye az eljárás sikerének).

a) Az egyén meglévő – élet- és munkatapasztalatai
alapján
(szakember
támogatásával)
feltárt
–
kompetenciakészletének
leírása,
kompetencialeltár készítése.

Az
egyén
(és
segítője)
olyan
dokumentumokat gyűjt össze, amelyek az
adott
képzési
vagy
munkaköri
követelményekre
mint
referenciára
vonatkozóan mutatják be a kérelmező
korábban
már
megszerzett
tanulási
eredményeit (bizonyítékok).
Ez a dokumentáció nevezhető validációs
portfóliónak is.

a) Többnyire nem meghatározott célra
irányulóan meglévő egyéni kompetenciákat
rögzítő portfólió hozható létre.

Erre feljogosított és az adott szakterületen
jártas személy, személyek, „zsűri” vagy
vizsgabizottság
(támaszkodva
a
bizonyítékokra, illetve egyéb mérések, pl.
gyakorlati vizsga eredményére) megállapítja,
hogy
mi
a
viszony
a
referenciakövetelmények és a kérelmező
igazolt kompetenciái között.
Lehetséges kimenetek: megfelel, részben
felel meg, nem felel meg.

A képességfelmérésekben formálisan,
eljárásszerűen nincs ilyen lépés.

Az összevető táblázat alapját a 2017-es szakértői anyag adta.
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b) Az egyén meglévő kompetenciáinak
felmérése
adott
körben
(pl.
alapkompetenciák, átvihető képességek,
szakmai alapkészségek), standardizált
mérőeszközök és referenciák segítségével.

b)
Többnyire
meghatározott
célra
irányulóan, meghatározott körben felmért
egyéni kompetenciák leírása hozható létre.
Többnyire nem konkrét képzési programra
vagy képesítésre, illetve munkakörre
vonatkoznak
(de később felhasználhatók akár validációs
célokra is).

Tanúsítás/
igazolás/
hitelesítés
(Certification)

Ha az értékelés megállapítja a referenciáknak
való megfelelőséget, akkor lehetséges
– beszámítás (pl. kreditek megítélése vagy
felmentés adott követelmények teljesítése
alól);
– igazolás kiadása;
– teljes képesítés odaítélése.
Részleges megfelelés esetén az értékelők
kiegészítő képzést javasolhatnak.

A képességfelmérésekben formálisan,
eljárásszerűen nincs ilyen lépés.
A kimeneti eredmény lehet
a) a portfólió (kompetenciaprofil-leírás)
b) a kompetenciaigazolás.

Alapvető eltérés van a célt, a foglalkoztathatóság szempontjából elvárt képzési követelmények mint referencia
jelenlétét, illetve azt illetően, hogy az eljárásban részt vevőket támogató szakember (tanácsadó) milyen jellegű
feladatot lát el, és ehhez milyen felkészültséggel kell rendelkeznie.
A validációs eljárásban az eljárási gyakorlat
és – részben – az érintett szakterület ismerete
a fontos.

A
képességfelmérések
esetében
a
személyre irányul a munka (az élettörténet,
a munkatapasztalatok feltárásának segítése,
illetve kompetenciamérések).

Képességfelmérések összefoglaló név alatt ma már egyre többféle eljárás alakul ki eltérő célokkal és eszközökkel.
Itt azonban e típusosan más megközelítés validációval közös tulajdonságainak és a kettő közötti eltéréseknek a
megmutatása volt a célunk. A képességfelmérések differenciálódott gyakorlatának részleteiről egy átfogó kutatási
anyagból68 lehet tájékozódni.
*

Besic, A. – Carta, E. – Curth, A. – Murphy, I. – Regan, K. – Richardson, M. – McGuire, D. – Scott, D. – SoutoOtero, M. – Ulicna, D. (2018): Skills Audits. Tools to Identify Talent. Final Report, European Union, Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2018: https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/4cbf22f1-4547-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
68
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3. melléklet: Esetleírások

3.1 Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és beszámításának tapasztalatai a
felnőttképzésben (Schindler Rózsa)

Az élethosszig tartó tanulás stratégiája
Az egész életen át tartó tanulás 2014–2020-as szakpolitikájának keretstratégiája
megfogalmazza, hogy elengedhetetlen a gazdaság fejlesztéséhez a humánerőforrás fejlesztése,
az aktív korú népesség foglalkoztathatóságának és versenyképességének folyamatos javítása.
Ez tágabb értelemben a humántőke gazdasági, munkaerőpiaci igényekhez való igazítását,
releváns tudás „termelését” jelenti.
Az „Oktatás és képzés 2020” európai uniós dokumentum az oktatás és képzés terén folytatott
európai együttműködés új stratégiai keretrendszerében a szakképzéssel és benne természetesen
a felnőttképzéssel kapcsolatban is rögzítette, hogy a technológia, a politika és a társadalom
változásai olyan szakképzést kívánnak meg, amely megfelel a munkaerőpiac szükségleteinek,
és rugalmasan képes követni annak változásait.
E célkitűzéseket figyelembe véve szükséges a felnőttképzés jelenlegi helyzetét s ezen belül egy
költséghatékony képzési rendszer működésének feltételeit biztosító módszer (PLA®)
hatékonyságát, érdekrendszerét vizsgálni.

Kísérlet egy költséghatékony képzési modell kialakítására
A megvalósított kísérletben választ kerestünk a kompetenciaigények, illetve az egyéni
kompetenciák feltárása és az erre épülő képzés, kompetenciafejlesztés megvalósíthatóságára, a
gyakorlatban történő kivitelezésére, valamint ennek a munkaerőpiaccal való eredményes
kapcsolatára.
A kísérletre a Székesfehérvári Regionális Képző Központban került sor 1996 és 1998 között.
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Az évszámok rögzítése azért fontos, mert ki kell emelni a kísérlet lefolytatásának jogi
környezetét.
A jogi környezetet meghatározó háttér:


1993. évi LXXVI. szakképzési törvény;



7/1993. (XII. 30.) MüM-rendelet az Országos Képzési Jegyzékről;



10/1993. (XII. 30.) MüM-rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárásrendjéről.

Az idézett szakképzési törvény 11. § (1) úgy fogalmaz, hogy a szakképzést folytató
intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítést
nyújtó szakképzésben előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe be kell
számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények
teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképzést folytató
intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítás mértékéről a szakképzést folytató
intézmény vezetője határozattal dönt.
Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM-rendelet nagyon tömör,
mindössze három paragrafusból áll. E rendeletben a bemeneti kompetenciák, azaz a szakmai és
vizsgakövetelményben

meghatározott

elméleti

és

gyakorlati

tudáselemek

alternatív

lehetőségként jelennek meg azon fiatalok számára, akik nem rendelkeznek az adott
szakképesítés

elsajátításához

szükséges

formális

végzettséggel,

bizonyítvánnyal,

bizonyítványokkal. Csak az e rendeletet felváltó 21/2007. SZMM-rendelet 3. mellékletében
olvasható szakmacsoportos kompetencialista. A bemeneti kompetenciamérés mint fogalom itt
jelenik meg először. Az eljárásról készített útmutatók az előzetes tudás felméréséhez
szakképesítésenként rögzítik, milyen feladatok megoldása, tevékenységek elvégzése során
lehet felmérni a szakképesítés megszerzéséhez szükséges kompetenciákat.
Látható tehát, hogy a hatályos jogszabályok a kísérlet lefolytatásának időpontjában az
előzetes tudás méréséről és beszámításának lehetőségéről nem rendelkeznek, ezzel a
fogalomkörrel mint lehetőséggel nem foglalkoznak. Nem létezik még felnőttképzési
törvény. A munkaerőpiaci képzés sem definiálódik egyetlen idézett dokumentumban sem.
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A kísérlet lefolytatására a képző központ mégis vállalkozott, mert mint állami felnőttképző
intézmény (azaz moduláris rendszerű, kompetenciaalapú, a gazdálkodók igényeire gyorsan
reagáló és igényeiket kiszolgáló intézmény) munkaerőpiaci alaptevékenységként a szakmai
módszertani fejlesztést is feladatának tekintette.
Mindezt figyelembe véve a kísérlet céljaként


a változó életkorú és



különböző tapasztalatokkal rendelkező felnőttek

sajátos igényeit is kezelni képes kompetenciaelvű szakképzési rendszer kialakítása és
működtetése fogalmazódott meg.
Módszere: A szakképesítés megszerzéséhez szükséges kompetenciarendszer és az érintett
személy feltárt ismeretei, készségei, kompetenciái közötti tudásdeficit feltárására mérőeszköz
és erre építve egy költséghatékony képzési program kialakítása, fejlesztése, módszertanának
megalapozása. A pilotprogram legnagyobb kihívást jelentő része a követelményrendszerre
épített tematika elkészítése és a kulcsteljesítmény-mutatók meghatározása volt.
A kísérlet alanyai/szereplői:


munkaügyi központok (a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a
Munkaerőpiaci

Alapból

foglalkoztatási

válsághelyzetek

kezelésére

nyújtható

támogatásokról szóló 6/1996. [VII. 16.] MüM-rendelet);


képzésben részt vevő munkanélküliek;



képző intézmény;



a képzést közvetlenül megvalósító instruktorok/oktatók.

A kísérlettől elvárt eredmények, a vele kapcsolatos hipotézisek
A képző központ szempontjából megfogalmazható várt előnyök:
A csoportképzést e szempontok alá rendelve a képzés során homogén tudásszintű csoportokkal
tud az instruktor együtt dolgozni, ami pedagógiai és tanulásszervezési szempontból
elsajátításhoz vezető tanulási eredményt prognosztizál. A képzésben részt vevők motiváltsága
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közel azonos lesz, hisz nem kell a már ismert/elsajátított tudás- és készségelemek
újratanulásával foglalkozniuk. Az egyéni haladási/tanulási út jobban, hatékonyabban
szervezhető, és eredményesebben kezelhető.
A képzésben részt vevők számára prognosztizált „haszon” elsősorban abban rögzíthető,
hogy csökken a tanulási terhük (a már ismert tudás újratanulására fordított idővel csökken a
képzés időtartama). A képzésben való sikeres részvétel folytonos képzésre/önképzésre való
késztetésüket erősíti.
A munkaügyi szervezet „hasznát” a finanszírozás oldaláról közelítettük meg (a
foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. [VII. 16.] MüMrendeletben előírt normatívákat tekintve, illetve a Foglalkoztatási Alap és annak decentralizált
kerete nagyságrendjét figyelembe véve). Feltételeztük, hogy ha a képzési tartalom az előzetesen
informális vagy nonformális úton megszerzett ismeretekkel (itt ezt a fogalmat operátorként
felfogva) igazolt módon csökkenthető, akkor a rendelkezésre álló felül korlátos keret
költséghatékonyabb módon működtethető. A hipotézisalkotáskor gondolkodásunkban az is
megjelent, hogy az informális/nonformális tanulási környezetben megszerzett ismeretekre
épülő további képzési szükséglet felmérése is beépül a munkaügyi szervezet szolgáltatási
stratégiájába.

A kísérlet munkaerőpiaci, andragógiai és gazdaságpolitikai megfontolásai
Abból indultunk ki, hogy Magyarországon a közeljövőben (1996-tól) még nagyobb lesz az
igény a különböző életkorú és tudásszintű képzésre jelentkezők át- és továbbképzésére, ennek
az igénynek tömeges méretű és költséghatékony kielégítésére. A képzési programok során
pedig előfordul(hat), hogy ugyanazt az ismeretanyagot ugyanazzal a képzésben részt vevővel
kétszer vagy többször is feldolgozzák, ami jelentősen növeli a képzések időtartamát és
költségeit.
E gyakorlat megelőzése, a rendelkezésre álló időkeretnek a valóban új és szükséges ismeretek
számára való biztosítása sokszorosára növelheti a képzés hatékonyságát, ami egyaránt hasznos
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az egyénnek, a képző intézménynek és a társadalomnak, hiszen egyrészt kiküszöböli a tanulási
folyamatból a felesleges ismétléseket, biztosítja a tanulási folyamat zökkenőmentességét,
elősegíti a tanulás és a munka világa, illetve intézményrendszerei közti kapcsolatot.
A program előkészítésével a gazdaságos képzés megvalósítását tűztük ki célul, a szakmai
követelmények

egyidejű

teljesítésével.

A

programot

munkanélküliek

számára,

a

számítástechnikai szoftverüzemeltető szakmában szerveztük.
Elérendő részcéljainkat és a kísérlet lefolytatásának menetét így fogalmaztuk meg:


az előzetesen megszerzett tudás felmérése és elismerése (egy kanadai mintára
szervezett, de a magyarországi felnőttképzési rendszerben elfogadható módszer
adaptációja, technikájának alkalmazása);



a felmérés előkészítése és elvégzése;



minőségileg értékelhető, hosszú távon a teljes rendszer elfogadtatásához vezető,
kompetenciára alapozott képzési program kidolgozása;



a pilotprogram elindítása, végrehajtása, értékelése.

Megállapítások, következtetések, tapasztalatok, kitekintés
Egyértelműen elmondhatjuk, hogy elvárásaink a kísérletben részt vevő célcsoport esetében
nem teljesültek. A „miért?” kérdésre adható válasz többrétű. Ennek megfogalmazásához
megvizsgáltuk, hogy a kísérlet stakeholderei (munkaügyi központ, a képzés résztvevői, a képző
központ) számára milyen előnyökkel járt a program. Csak néhány elemet emelünk ki:
1. A munkaügyi központ szakmailag egyértelműen támogatta a programot, hisz a fajlagos
képzési költség csökkenése előre látható volt. Egy informális/nonformális tanulási
környezetben megszerzett, azonosított és hitelesített ismeretre épülhetett a
továbbképzési szükséglet.
2. A képző központ szempontjából az andragógiai módszertan hatékony alkalmazására
adott lehetőséget, homogén tudásszintű, motivált részvevői körrel lehetett dolgozni.
3. A képzésben részt vevők képzési ideje csökkent.
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Mégis úgy kell fogalmazni, hogy a kísérleti program kudarc és siker is volt. Számba véve a
munkaerőpiaci rendszer szereplőit (munkavállaló, álláskereső, foglalkoztató, a munkaügyi
támogató rendszert működtető hivatal, egyéb támogatási források biztosítói, munkaerőpiaci
képzést folytatók), számukra az „eredmény” így foglalható össze:
Kudarc volt a program a következő szempontok szerint:


A munkaügyi támogató rendszer a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a
Munkaerőpiaci

Alapból

foglalkoztatási

válsághelyzetek

kezelésére

nyújtható

támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM-rendeletben meghatározott finanszírozási
kötöttségeket nem tudta átlépni. Ez a rendelet a mai napig hatályos. A jelenleg futó
„támogatott” képzéseknél még szigorúbb jelenléti, a képzési program teljes
időtartamára vonatkozó jelenléti és a megpályázott szakmai tartalom teljes
terjedelmére vonatkozó dokumentációs kötelezettséget ír elő.


A pályázatok támogatási szerződéseiben megfogalmazott szigorú feltételek lehetővé
teszik, sőt előírják/előírhatják az előzetesen megszerzett ismeretek felmérését, de a
képzési folyamatban való alkalmazásukat már nem teszik lehetővé, hisz a pályázatban
rögzített egyéb képzési paraméterek megváltoztatására nincs mód.



A munkanélkülieknek nem volt érdeke a támogatási rendszerből való mielőbbi
kikerülés, azaz a támogatási idő lerövidítése.



A munkaerőpiaci képzést folytatók pedig a támogató elvárásait kell, hogy kiszolgálják,
így nekik sem volt érdekük lerövidíteni a munkaerőpiaci képzési időt, sőt ez a saját
érdekeik ellen való lett volna, mert a rövidebb képzési idő a képzési költség
csökkenésével jár.



A munkavállaló érdeke lenne a képzési idő és ezzel együtt a képzési költség csökkenése,
ha maga finanszírozza a képzést, mert így minél rövidebb idő alatt sajátos
időbeosztással zajló képzésben tudna részt venni (ha a munkáltató finanszírozza a
képzést, akkor a finanszírozás alku tárgya).



A foglalkoztató szempontjából előnyt jelentene a szakképzési hozzájárulásból való
finanszírozás lehetősége.
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Siker egyértelműen a munkahely által kezdeményezett és finanszírozott képzések esetében
fogalmazható meg.

Összességében elmondható, és hosszabb távra (a jelen helyzetben) is igaz, hogy az informális
és

nonformális

tanulási

környezetben

szerzett/elért

tanulási

eredmények

beszámításának/beszámíthatóságának hozadékai a következők:


csökkenhet a képzési idő;



csökkenhet a (fajlagos) képzési költség;



versenyelőnyt jelenthet a képző intézménynek;



növelheti a képzésben részt vevők motivációját;



csökkentheti a képzés ideje során bekövetkező lemorzsolódást.

Az akkori helyzetben a jogszabályi környezet nem támogatta az előzetesen megszerzett tudás
képzési rendszerbe való beépítését. Előírta, de ez csupán formális keretet jelentett. A támogatási
rendszer is előírta, de nem tűrte/tűri el az alkalmazást. Azóta új lehetőségeket teremtve
megváltozott a jogszabályi környezet.
Székesfehérvár, 2020. 02. 13.
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3.2 A GINOP-6.2.4-VEKOP/16 kódszámú, „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés
minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című projekt validációs komponensének
részletes leírása (Lőrincz Mónika)

A GINOP-6.2.4 validációs rendszer terve
A GINOP-6.2.4-VEKOP/16 kódszámú, „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés
minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című projekt validációs komponensének
feladatai közé tartozik


az országos validációs rendszer leírásának kialakítása;



validációs mérőeszközök készítése;



validációs pilotprojektek végrehajtása, értékelése;



javaslat készítése országos validációs rendszermodell kialakítására (beleértve az
intézményi, személyi és finanszírozási feltételek meghatározását, protokollok és
eljárások kialakítását);



a validációs rendszer minőségbiztosításának kialakítása.

A feladat célja olyan – szakképzésben alkalmazható – validációs rendszer kidolgozása és
bevezetése, amely a felnőttképzés területén az informális és nemformális tanulási utak
figyelembevételével valamennyi ágazatban használható. Cél továbbá a munkaerőpiaci
igényeknek megfelelő képzési struktúra kialakítása, a gyors és hatékony szakmaváltás
elősegítése, ezzel a gazdasági fejlődés és az egyéni szakmai életutak támogatása.
A validációs rendszer létrehozása nagy hatású fejlesztés, melynek eredményeképpen
csökkenhet a továbbképzések és átképzések időtartama, valamint a munkaerőhiány. A validáció
bevezetése jogszabályi módosításokat indíthat el.
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A validációs eljárás célcsoportjai
A hazai sajátosságok figyelembevétele alapján a validációs eljárás elsődleges célcsoportjai:


a KKV-k és vállalatok alacsonyan képzett munkavállalói;



a szakképzettség nélküli, munkahelyi gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező
munkavállalók;



a közmunkásként dolgozók;



a befejezetlen szakmai képzésű (képesítés nélküli) és munkatapasztalattal rendelkező
felnőtt állampolgárok;



második és további rokon szakképesítést megszerezni kívánók.

A projektben részt vevő validációs szakértői team által megfogalmazott nemzeti célok a
validációs rendszer kialakítására vonatkozóan a következők:
A validációs rendszer tegye lehetővé valamennyi felnőtt állampolgár számára, hogy a
nemformális

és

informális

tanulással megszerzett

ismereteit,

készségeit

és

kompetenciáit is érvényesíteni tudja a formális képzések keretében elsajátított tudás
mellett.
Az Európai Tanács ajánlása alapján „a munkanélküliségnek vagy a munkanélküliség
veszélyének kitett személyek számára – a nemzeti jogszabályokkal és sajátosságokkal
összhangban – lehetővé kell tenni, hogy a megállapított szükséglet felmerülésének
időpontjától számított észszerű időn, ideális esetben hat hónapon belül sor
kerülhessen az ismereteik, készségeik és kompetenciáik megállapítását célzó
»készségfelmérésre«”69. Ennek figyelembevétele elkerülhetetlen a rendszer kialakítása
során. A validáció lehetőségével kapcsolatos tájékoztatás, információátadás szükséges
az érintett csoport számára.

A tanács ajánlása (2012. december 20.) a nemformális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről,
(2012/C 398/01) 3. d)
69
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A validációs rendszer olyan szolgáltatásokat biztosítson a célcsoport számára, melyek
a nemformális, illetve informális tanulási tapasztalatot (a meglévő – hozott – tudást,
képességeket, kompetenciákat) mérik, értékelik és tanúsítják.

A validáció céljai
A megszerzett tudás, a kompetenciák elismerése leggyakrabban a következő esetekben és céllal
jelenik meg:


félbeszakadt tanulmányok folytatása;



bejutás egy olyan programba, melynek bemeneti feltételei nem állnak a jelentkező
rendelkezésére;



a képzési idő lerövidítése;



a képzési költségek csökkentése;



szektorok közötti váltás;



a munkatapasztalat elismertetése, egy adott munkakör betöltésére való alkalmasság
igazolása;



foglalkoztatási célú kompetenciaigazolás megszerzése a munkaerőpiacra való kijutás
céljából;



egyéni (személyes) kompetenciafelmérés kérése, dokumentálása.

A nemzetgazdaság néhány ágazatában kimagasló a munkaerőhiány. Ez akadályozhatja a
gazdaság tervezett növekedését, ezért minden eszközzel és intézkedéssel, így a validációval is
támogatni szükséges a költséghatékonyabb, rövidebb továbbképzést és átképzést.
A projekt keretében megvalósul a hazai validációs rendszer, a tanács ajánlásának teljesítése és
a munkaerőhiány felszámolásának támogatása érdekében.
A projekt – az építőipar és a közlekedésgépész ágazat vonatkozásában – pilotprogramok
keretében kipróbálja a rendszer alapfunkcióit és működését, a tapasztalatokat pedig beépíti a
végleges rendszerleírásba.
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A végső cél – a kormányzati szándék figyelembevételével – a nemzeti validációs rendszer
tervének kidolgozása, a rendszer fokozatos bevezetése (elsőként a felnőttképzés és a szakképzés
területén), továbbá a működés és fenntarthatóság hosszú távú biztosítása jogszabályi keretben.
A képzési rendszerben érvényesíthető elismertetés mellett cél a foglalkoztatás elősegítéseként
az egyes munkakörök betöltése érdekében is lehetővé tenni a validációs mérést és igazolást.

Feladatok a validációs rendszer kialakításához és működtetéséhez
A validációs rendszer kialakítása előzményeit és eredményeit áttekintve, a meglévő értékek
figyelembevételével, a nemzetközi tapasztalatok értékelését követően, a jó gyakorlatok
beépítésével kezdődhet el. Szükséges megvizsgálni a felnőttképzés és felnőttoktatás
intézményrendszerét,

a

szakképzés

jelenleg

működő

alrendszereit.

Ezek

alapján

megtervezhetők a javasolt rendszer alrendszerei, eljárásai, feladatai, intézményi szervezete, a
működéséhez szükséges feltételrendszere. A feladattal összefüggő hatályos jogszabályok
áttekintését követően javaslatok tehetők a kapcsolódó szükséges jogi szabályozásra. A
feladatok ellátásához szükséges szakemberek (validációs szakértők és tanácsadók,
mérésmetodikai szakemberek) képzése, biztosítása következhet ezt követően, valamint a
rendszer szolgáltatásainak elérhetővé tétele (ehhez szükséges az intézményrendszer, a
finanszírozás és a minőségbiztosítás kialakítása). Ahhoz, hogy a rendszert elfogadják,
használják, elengedhetetlen a széles körű tájékoztatás, a célirányos, hatékony kommunikáció
az érdekelt felekkel és szervezetekkel. Szükséges a tudás, a képességek és kompetenciák mérésértékelését szolgáló egységes, az igények szerint folyamatosan fejleszthető mérőrendszer
kialakítása. Pályaorientációs és tanácsadó rendszer kiépítése és a validációs rendszerrel közös
működtetése segítheti a hatékonyságot. Ahhoz, hogy kialakuljon a társadalom bizalma a
validáció iránt, minőségbiztosítási rendszert kell működtetni, különben sem az egyének, sem a
munkaadók nem értékelik, és nem élnek a lehetőséggel.
A 2019-ben elfogadott új szakképzési törvény (2019. évi LXXX. tv.) alapján a szakmajegyzék
szakmáira vonatkozó kimeneti képzési követelményeket (KKK) tanulásieredmény-alapúan
fogalmazzák meg, így támogatni fogják a validációs eljárás bevezetését.
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A validáció tervezett típusai
A validációs rendszer leírása két eljárástípust különböztet meg:


a képzési célú



és a foglalkoztatási célú validációt.

A két eljárás sok elemében (módszerében, eszközeiben) azonos, de céljában különbözik. A
képzési validáció esetében az eljárásra jelentkező felnőtt nemformális és informális tudását,
kompetenciáit szeretné elismertetni és beszámíttatni valamely OKJ (szakmajegyzék) szerinti
szakképesítés megszerzésébe a felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében. Ebben az esetben
az Szakmai és Vizsgakövetelmények (SZVK, a későbbiekben KKK) alapján folyik az eljárás,
a követelménymodulok tanulási eredményeinek minimumkövetelményeit mérik. Az értékelés
alapján felmentés adható a képzésben egy teljes modul vagy egy része alól.
A foglalkoztatási célú validációs eljárás során a felnőtt akkor kéri a validációs eljárás
lefolytatását, ha arról kér kompetenciaigazolást, hogy egy adott munkakör feladatainak
ellátására alkalmas, mert rendelkezik megfelelő munkatapasztalattal, előzetes tudással.
Referenciaalap a munkakör tanulásieredmény-alapú leírása, amely mellé mérőeszközt
készítenek a kompetenciák méréséhez. Ebben az esetben az eljárás nyíltsága, átláthatósága
biztosítja a foglalkoztatót arról, hogy az ilyen igazolás birtokában alkalmazhatja a
munkavállalót. A foglalkoztatási célú validáció további előnye, hogy segíti a munkavállalót a
munkaerőpiacra való belépésben, új munkahely keresésében.

A validációs eljárás folyamata
A validációs eljárás tervezett lépései mindkét esetben (foglalkoztatási és képzési célú validáció)
hasonlók:
1. tájékoztatás, tanácsadás

4. mérés-értékelés

2. jelentkezés az eljárásra

5. összevetés

3. a tudás, a kompetenciák azonosítása

6. elismerés
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Első lépésben a felnőttek tájékoztatása szükséges, a validációs eljárás ismertetése, tanácsadás a
kérelem benyújtásához. Ekkor határozzák meg, hogy milyen szakma, munkakör területén és
milyen céllal történhet a validációs eljárás, milyen költségei vannak, mennyi időbe telik, milyen
eredményei lehetnek. Amennyiben a tájékoztatás alapján a jelölt vállalja a validációban való
részvételt, jelentkezik az eljárásra, (a tanácsadó tájékoztatása alapján) összegyűjti az előzetes
tudását igazoló dokumentumait, és benyújtja őket. A validációs szakértő a szakmai portfólió
dokumentumai alapján megállapítja, hogy milyen elismerhető tudással rendelkezik a jelölt, és
milyen további méréseket kell elvégezni. A szükséges mérésekhez elkészítik a kimeneti tanulási
eredmények alapján fejlesztett mérőeszközöket, vagy ha már van az adatbázisban
felhasználható mérőeszköz, akkor kiválasztják a megfelelőket. Elvégzik a mérést, kiértékelik,
összevetik

a

tanulási

referenciaeredményekkel.

Ha

a

jelentkező

teljesítette

a

minimumkövetelményeket, képzési célú validációnál felmenthető egy vagy több modul
elvégzése alól (erről tanúsítványt kap), foglalkoztatási célú validációnál pedig az adott
munkakör végzéséhez szükséges alkalmasságról kaphat tanúsítványt. Amennyiben az eljárás
sikertelenül zárul, még mindig van lehetőség kompetenciaigazolás kiállítására a sikeresen
teljesített kompetenciák alapján.

Szervezeti keretek
A rendszer működtetéséhez nem feltétlenül szükséges új intézményt kialakítani, ráépíthető egy
meglévő országos hálózatra, ahol biztosítható a tanácsadás, a működés, a független mérésértékelés. Erre megfelelők lehetnek az új szakképzési törvény alapján létrejövő független
vizsgaközpontok, vagy a megyei kormányhivatalok megyei és járási foglalkoztatási főosztályai
végezhetnék a tanácsadói feladatokat, a méréseket pedig az akkreditált vizsgaközpontokban
végeztetnék el.
A validációs feladatok ellátásához legalább megyei szinten szükséges jelenlét és ehhez
kapcsolódóan megfelelő munkaerő. Egyfelől az általános tájékoztatásban, adminisztrációban
segítő adminisztrációs munkatárs, másfelől validációs tanácsadó, aki magas szintű tudással
rendelkezik a validáció és a szakképzés, felnőttképzés területén, képes meghatározni az eljárás
típusát, rendelkezik módszertani ismeretekkel, ki tudja választani a szükséges mérőeszközöket,
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összegző értékelést készít, portfóliót elemez, és tanácsot ad az életpálya-tervezésben. Emellett
szükség van validációs mérés-értékelési szakértőre, aki egy vagy több szakmacsoportban
rendelkezik oktatási, fejlesztési és értékelési tapasztalattal. Feladata a tanulási eredmények
beazonosítása, a mérőeszköz-készítés, a mérést követően az értékelés, majd az összevetés a
referenciakerettel és javaslattétel az elismerés mértékére.

Finanszírozása
A finanszírozás három lábon állhat. Érdekeltség alapján állami, egyéni és a foglalkoztatásban
érdekelt munkáltatói finanszírozás is elképzelhető. Ha a rendszer kiépül, elkészülnek a
mérőeszközök, a fenntartás és fejlesztés már kevesebb költséget igényel, így eddig a pontig
javasolt állami támogatás.

A validáció jelenlegi szabályozási környezete
Az iskolarendszeren kívül szerzett tudás, képesség és kompetencia elismerésére lehetőségét adó
jogszabályok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
60. § (1) bekezdése: „A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához,
a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban (a továbbiakban:
felnőttoktatás) az e törvényben foglaltak szerint vehet részt.”
92. § (9) bekezdése: „A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar
köznevelés iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a
tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt.”

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (az átmeneti időszakban még
érvényben lévő)
27. § (1) és (2) bekezdése: „(1) A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben
folytatott tanulmányokat a szakképesítésre előírt – megegyező tartalmú –
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követelmények teljesítésébe a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező
szakmai programban meghatározottak szerint be kell számítani. Az előzetes
tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű
igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképző iskola vezetőjéhez kell
benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített követelményekről a
szakképző iskola vezetője határozattal dönt. A szakképző iskola vezetőjének döntése
ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
(2) A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt
munkaviszonyban (vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban) eltöltött szakirányú gyakorlati idő – a szakképző iskola vezetőjének
egyedi döntése alapján az (1) bekezdésben meghatározottak szerint – beszámítható.”

A szakképzésről szóló 2019. CXXX. törvény (új szakképzési törvény)
53. §-a: „[A tanulói jogviszony és a felnőttképzési jogviszony]
(4) A felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban
a) a szakmai oktatás időtartama legfeljebb a negyedére,
b) az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven
százalékáig csökkenthető.”
62. §-a: „[A korábbi tanulmányok, gyakorlat beszámítása]
A szakképző intézmény szakmai programjában meghatározottak szerint
a) a szakképző intézményben, a köznevelési intézményben és a felsőoktatási
intézményben folytatott tanulmányokat az adott szakmára előírt – megegyező tartalmú
– követelmények teljesítésébe be kell számítani,
b) a szakképzés megkezdése előtt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban eltöltött
szakirányú gyakorlati időt a szakirányú oktatás idejébe be kell számítani,
c) a tanulmányi követelmények az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesíthetők.”

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
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49. § (6) és (7) bekezdése: „(6) A kreditátviteli bizottság az előzetesen nemformális,
informális tanulás során megszerzett tudást, munkatapasztalatot – az e törvényben,
valamint kormányrendeletben meghatározottak szerint – tanulmányi követelmény
teljesítéseként elismerheti.
(7) A (3)–(6) bekezdésben meghatározottak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket a
tanulmányi és vizsgaszabályzatban kell szabályozni, azzal a megkötéssel, hogy a
hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez – a felsőoktatási
intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen
megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is – a tanulmányi és
vizsgaszabályzat szerinti kreditet, de legalább a képzés kreditértékének harmadát az
adott intézmény adott képzésén köteles teljesíteni.”
53. § (3) bekezdése: „A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre
egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés
követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével
jön létre.”

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
2. § 8. pontja: „előzetes tudás mérése: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező
dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai
alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek
teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése
esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt
fel kell menteni…”
11. § (1) bekezdés g) pontja: „az előzetes tudásmérést az 1. § (2) bekezdés a) és c)
pontja szerinti támogatott képzések esetén kötelezően, az 1. § (2) bekezdés b) és d)
pontjában foglalt képzések esetén a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező
előírása alapján, egyébként a jelentkező kérésére kell biztosítania.”
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Összegzés
A rendszerleírás terve rövidesen elkészül, s a pilotokat követően még ebben az évben
véglegesítik. A mérőeszközök próbája során már hétszáz felnőtt részére válik lehetővé a
munkatapasztalat, előzetes ismeretek elismertetése, a kompetenciák igazolása. Számukra
létrejön a kompetencialeltár, mely segítséget nyújthat a munkaerőpiacon való sikeres
elhelyezkedésben, vagy képzés igénybevétele esetén már felhasználhatják a meglévő ismeretek
beszámítására, s ezzel a képzési idő rövidítésére.
Az új szakképzési törvény alapján készülő képzési és kimeneti követelmények
tanulásieredmény-alapúak, így a későbbiekben az alapszakmák esetében már rendelkezésre
fognak állni a referenciaalapok, ahonnan a mérések kiindulhatnak. Ez nagy előrelépés annak
érdekében, hogy a validáció ne csak terv maradjon.
Mivel a validáció összességében nemzeti érdek, bízom benne, hogy a rendszerterv minden
kitűzött célja megvalósul.
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3.3 Önkéntes kompetenciaportfólió
(Arapovics Mária)

A műhelymunkán felmerült kompetenciaportfóliót mutatom be röviden, melynek az egyik
kidolgozója voltam az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) projektjében.
Előzmény
2003 és 2005 között egy Leonardo da Vinci-program keretében, „Az önkéntesség során szerzett
tapasztalatok, kompetenciák felmérése a munkaerőpiacon történő hasznosíthatóság
szempontjából” (Assessing voluntary experiences [AVE] in a professional perspective) című
nemzetközi kutatási programban hét partnerszervezet (Anglia, Ausztria, Franciaország,
Lengyelország, Németország, Olaszország és Magyarország) dolgozott együtt. Kutatásuk az
önkéntesség során szerzett tapasztalatok és képességek munkaerőpiaci hasznosíthatóságát
vizsgálta. Ebben a projektben dolgozták ki az első „kompetenciaportfóliót”, amellyel
felmérhetők az önkéntesség során szerzett képességek, és olyan (a munkavállalás
szempontjából jelentős) kompetenciák, amelyek segíthetnek az önkéntestapasztalatokkal
rendelkezőknek a jövőbeni munkakeresésben. Az eszköz olyan tapasztalt önkénteseknek
segített, akik szeretnének be-, illetve visszajutni a munkaerőpiacra (pl. szülés után munkába
visszatérő anyák, szakmai tapasztalattal nem rendelkező pályakezdő fiatalok, munkanélküliek,
betegség miatt a munkaerőpiactól távol levők).

Az önkéntesportfólió három részből áll:


portfólió: önkéntesként szerzett képességek felmérése, kompetenciák feltárása;



önkéntesútlevél: önkéntesként végzett tevékenységek gyűjteménye;



betétlap önéletrajzhoz: önkéntesként szerzett kompetenciáim bemutatása a
munkáltatónak.

További információk a programról: http://www.eeuropeassociations.net/
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A portfóliót önállóan vagy a szervezet egy alkalmazottja segítségével is ki lehet tölteni. Minden
önkéntesnek saját portfóliója van, és az összeállított portfóliók mérete az egyéni
tapasztalatoktól függően igen eltérő lehet. A portfólió az önkéntes saját tulajdona.
Az önkéntesség európai éve idején ezt a portfóliót megújította az ÖKA az Új Széchenyi Terv
TÁMOP 5.5.2. program támogatásával, az „Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés
országos szinten” című, TÁMOP-5.5.2-09/1-2009-0001 azonosítószámú projekt keretében.
Letölthető: http://www.onkentes.hu/cikkek/kompetencia-portfolio

Az új önkéntesportfólió

Az

önkéntesportfólió

önkéntes

az

tevékenységek

elvégzett
összesítése,

leírása, igazolása. Az új eszköz segít az
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák elismertetésében, a
nemformális és informális tanulás útján
elsajátítottak bemutatásában.

Az önkéntesportfólió három részből áll:
Portfólió: önkéntesként szerzett képességek felmérése, kompetenciák feltárása
Az első részben olyan feladatokat találunk, melyek segítenek feltárni és rendszerezni az
önkéntes tevékenység során szerzett tudást, az elsajátított kompetenciákat. A feladatok
célja ösztönözni az önkéntest, hogy gondolja végig és ismerje fel, mennyire volt hasznos
az adott önkéntes tevékenység. A portfólió e részét egyfajta önfeltárásnak,
önvizsgálatnak lehet nevezni.
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Önkéntesútlevél: önkéntesként végzett tevékenységek gyűjteménye
Külön kis könyv, mely tartalmazza az önkéntes teljes tevékenységtörténetét és
megszerzett kompetenciáit. Egyfajta naplónak is tekinthető, amelyben folyamatosan
vezetni lehet, hogy melyik szervezetnél mit csinált az önkéntes, mikor milyen
tevékenységeket végzett, és közben milyen képességekre tett szert. Itt a szervezetekkel
le kell pecsételtetni a rájuk vonatkozó részt, ez alátámasztja a tevékenységek végzését.
A feladatok útmutatásait követve könnyen összeállítható az önkéntesportfólió.
Betétlap

önéletrajzhoz:

önkéntesként

szerzett

kompetenciáim

bemutatása

a

munkáltatónak
A fenti folyamat során leírt eredmények rövid, tömör összegzése egy külön oldalon. Ezt
a dokumentumot munkakeresés során csatolni lehet az önéletrajzhoz. Egy-egy állás
megpályázásakor érdemes az összegző lapot az adott állás elvárásai szerint módosítani,
és csak az állás szempontjából fontos kompetenciákat, tevékenységeket feltüntetni.

Letölthető: http://www.onkentes.hu/cikkek/kompetencia-portfolio
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3.4 Képességfelmérés a tanodákban és javaslat tanodai tanúsítványra
(Lökkös Attila)

A tanodák célcsoportját 6–18 éves tanulók jelentik. A tanodába való belépésnek nincs bemeneti
kompetenciafeltétele, továbbá a tanodáknál nem létezik a képzési egység, modul vagy szakasz
alóli felmentés gyakorlata az előzetes tudás alapján, így a tanodában folyó mérés-értékelést
kompetenciamérlegnek vagy képességfelmérésnek hívhatjuk.

Magyarországon közel húsz éve működnek tanodák. E civil és egyházi szereplők által elindított,
közösségi-szociális alapú, iskolán kívüli nonformális kezdeményezések a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire roma tanulók esélyeinek javítása, támogatása
érdekében jöttek létre. A tanoda – célcsoportján keresztül – szorosan kapcsolódik több
érvényben lévő állami szintű tervezéshez: pl. Nemzeti társadalmi felzárkóztatási stratégia II.,
Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia, 2014/2020 közötti időszakára
vonatkozó, az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, Köznevelésfejlesztési stratégia.
A tanodák működésének módszertani protokollját, szakmai feltételrendszerének minimális
elvárásait a Tanodasztenderd határozza meg. „A tanoda cél- és feladatrendszere az iskolák célés feladatrendszeréhez képest más prioritásokat képvisel, és további szolgáltatások biztosítására
törekszik. A tanoda nemcsak oktatási feladatokat vállal fel, a szocializációval, életpályaépítéssel,

kultúraközvetítéssel,

támogatással

kapcsolatos

közösségfejlesztéssel,

tevékenységét

is

szabadidő-szervezéssel,

hasonlóan

hangsúlyosnak

szociális
tekinti”

(Tanodasztenderd).
A tanoda olyan szolgáltatásokat és lehetőségeket biztosít térítésmentesen a célcsoport számára,
melyekhez középosztálybeli kortársaik szociokulturális helyzetük miatt, piaci vásárlással vagy
egyéb módon hozzájutnak. Ezek a lehetőségek nemcsak oktatási szolgáltatásokra, hanem az
élet számos további területére is vonatkozhatnak (pl. szabadidős programokban való részvétel,
integrált társadalmi tapasztalatok megszerzése).
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A tanodák az esélyteremtés, a közösségfejlesztés és a szülők bevonása terén hiánypótló és
innovatív tevékenységet végeznek, hozzájárulva a tanulók lemorzsolódásának csökkentéséhez
és továbbtanulási esélyeik növeléséhez.
A tanodákat korábban nevesítette a közoktatási törvény, majd az Oktatási Hivatal szakmai
felügyelete alá tartoztak. Ennek megfelelően a tanodákban folyó szakmai munka értékelése
érdekében évekig elvárás volt a mérés, diagnosztizálás, dokumentálás. A tanodai mérésértékelés főként a szövegértésre és a matematikai készségekre irányul. A mérés-értékelés célja
a diagnosztizálás, azaz a tanulási nehézségek feltárása a hatékony fejlesztés érdekében. A
tanodai pedagógiai munka nyomon követésére képességtesztek, kompetenciatesztek
alkalmazása jellemző, az iskolába lépést követően a DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló
Rendszer), majd az alsó tagozat végén az országos készség- és képességmérés (úgynevezett
negyedikes mérés), ezt követően pedig az országos kompetenciamérés feladatai nyújtanak
lehetőséget a fejlődés követésére. „A diagnosztikus mérőeszközök segítségével a fejlesztés
kezdetén feltárhatók a problématerületek, a gyengeségek és erősségek, ezek az információk
pedig lehetővé teszik az egyénre szabott fejlesztés tervezését. Az egyes fejlesztési szakaszok
végén a visszacsatolás a kitűzött célok és az eredmények összevetése alapján valósul meg, célja
pedig a további fejlesztendő területek és tevékenységek tervezése, újabb célok és részcélok
kitűzése. Az értékelés objektivitását a kipróbált mérőeszközrendszer és a hozzá tartozó
értékelési útmutatók biztosítják. A tanulók előrehaladásának nyomon követése a rendszeres
értékelés által valósul meg. A gyermekek és fiatalok fejlődésének nyomon követésére, az
információk rendszerezett tárolására személyenként külön dokumentumgyűjtemények (tanulói
portfólió) vezetése javasolt” (Tanodasztenderd).
A fentiek alapján a tanodába belépő tanulók családból hozott, valamint az iskolában
fejlesztett (az iskolai érdemjegyekben nem feltétlenül tükröződő) kompetenciáit, tudását
mértük fel a további fejlesztési célok és tartalmak meghatározása érdekében.
Az utolsó, 2016-os európai uniós pályázati felhívás egyik eredményindikátoraként szerepelt,
hogy a szövegértési kompetencia területén – a bemeneti és kimeneti mérések alapján –
minimum tízszázalékos javulást kell elérni a tanodába bevont tanulóknak legalább a felénél.
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A magas szintű, teljesíthetetlennek tűnő elvárás erős szakmai diskurzust indított el, amely során
megfogalmazódott az a kérdés, hogy a fenti indikátorral valójában kinek a munkáját mérjük: az
iskolában a tanulóval heti harminc tanórában (napköziseknél negyvenöt órában) foglalkozó
pedagógusokét, vagy a tanodában – a tanuló heti 6–12 órás jelenlétéből – 4–6 óra fejlesztést
végző oktató munkáját? És ha az előző években, évtizedben az iskola nem tudta kompenzálni
a családból hozott hiányosságokat, akkor ezt hogyan várhatjuk el a tanodáktól egy-két éven
belül, kisebb erőforrással, alacsonyabb tanóra-intenzitással?
A tanodák tartós finanszírozása feltételeinek kidolgozása érdekében az EMMI Társadalmi
Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkársága kezdeményezésére 2017-ben Tanoda
munkacsoport alakult. Ennek javaslata alapján a tanodák – hosszú évekig elérhető, de
kiszámíthatatlan európai uniós források után – 2019. január 1-jétől állami finanszírozásból, a
gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó gyermekjóléti alapellátásként működnek: mintegy
kétszáz tanoda, átlagosan huszonöt tanulóval.
A munkacsoport a mérés-értékelés módszertani kérdéseit is érintette. Megállapította, hogy a
tanoda komplex célok érdekében végzi munkáját, amelyek közül soknak a mérhetősége is
kérdéses. Az ilyen szempontokhoz ezért konkrétan elvárt számokat nem célszerű rendelni. A
lemorzsolódást mérő mutatók mellett a munkacsoport javasolta, hogy a bevont tanulók legalább
hetven százalékával és legalább két alkalommal vegyenek fel az egyéni fejlesztést segítő, a
tanuló számára megfelelő teszteket és kérdőíveket a matematika, a szövegértés, a tanulási
motiváció és a szociális kompetencia területén. Vagyis a szakma továbbra is a tanodákra bízza
a tesztek kiválasztását, s a szövegértés és matematika mellett hangsúlyos a tanulási motiváció
és a szociális kompetencia is.
A tanodák körében az utóbbi években népszerű teszt az eDIA. A Szegedi Tudományegyetem
által kifejlesztett mérőeszköz széles körű kompetenciákat (szövegértés, matematika, tanulási
stratégiák, tanulási motiváció, szociális kompetenciák) mér az 1–12. évfolyamos tanulók
körében. Képes megmutatni a gyermek saját magához képest elért fejlődését, ezért segítséget
nyújt az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez. Nemcsak mérő-, hanem fejlesztőeszköz is.

Lehetséges fejlesztési irány: tanodatanúsítvány, kompetencialeírás
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A tanoda immár formális (intézményesített) keretek között, de nem hagyományos eszközökkel
fejleszti tanulóit. A frontális oktatás egyáltalán nincs jelen, az egyéni és kiscsoportos oktatás,
kooperatív

technikák,

projektpedagógia

és

élményalapú

pedagógia

mellett

csoportfoglalkozások, a szülők és testvérek bevonásával végzett közösségfejlesztés,
mentorálás, szociális munka révén valósul meg a kompetenciafejlesztés, személyiségfejlesztés,
szocializáció, életpálya-építés, kultúraközvetítés és szociális támogatás.
A tanodákból – és sokszor a kistelepülésről is – kikerülő tanulók többsége szakiskolában vagy
érettségit adó középiskolában tanul tovább, ahol a fogadó pedagógusok nem ismerik a tanodák
módszertanát, a gyerekek tanodás múltját, a tanodában fejlesztett kompetenciák aktuális
szintjét. Jelenleg semmilyen kimeneti (elbocsátó) dokumentumot nem kapnak a tanodás
tanulók, amelyet be tudnának mutatni az őket fogadó intézménynek.
A tanoda – rendszeres bemeneti és kimeneti mérései alapján – képes részletes szöveges
értékelést készíteni tanulójáról, a tanuló önmagához mérten jelentős fejlődési területeiről,
illetve az átlaghoz mért erősségeiről.
A tanodatanúsítvány (A melléklet) igazolja a tanodában eltöltött időtartamot, melléklete, a
tanulóról kiállított kompetencialeírás (B melléklet) pedig az alábbi kompetenciák közül nevesíti,
megjelöli a tanulóra vonatkozó erősségeket.
A jelenlegi köznevelésben meghatározott kilenc kulcskompetencia: anyanyelvi kommunikáció,
idegen nyelvi kommunikáció, matematikai, természettudományos és technikai, digitális,
szociális és állampolgári, kezdeményezőképesség és vállalkozói, esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejezőképesség, hatékony, önálló tanulás (Nat, 2012).
Személyes kompetenciák: önvédelem, fegyelmezettség, szabálytartás, önellátás, önismeret,
kreativitás, innováció, önkifejezés, önálló véleményalkotás, kitartás, pontosság.
Szociális

kompetenciák:

kommunikáció,

emberi

nyitottság,

kezdeményezőkészség,

érdekérvényesítés, együttműködés, segítségnyújtás, figyelem, empátia.
A tanodatanúsítvány bemutatásával lehetőséget adunk a fogadó szak- és középiskolának,
hogy a tanuló által előzetesen megszerzett tudást – saját felmérés nélkül is – megismerje,
majd elismerje.
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A tanúsítvány segíthet a gyerekek önképének alakulásában, a következő iskolában való
beilleszkedésben, s abban, hogy az ottani pedagógusok befogadják őket.
A tanuló akár egy felvételi eljárás, szóbeli beszélgetés során is be tudja mutatni a tanúsítványt
a felvételiztető tanároknak, ezzel irányítva a beszélgetés témáját, növelve esélyeit a felvételre,
bekerülésre.

Javaslat a tanúsítvány kiterjesztésére
A tanodában javasolt tanúsítvány és kompetencialeírás bevezetése a roma szakkollégiumokban
is indokolt és célszerű.
A keresztény roma szakkollégiumok sok hasonlóságot mutatnak a tanodával: viszonylag
újonnan megjelenő szolgáltatások, hátrányos helyzetű célcsoport, önkéntes részvétel, a fiatalok
aktuális iskolai karrierje mellett jövőbeni továbblépésük (továbbtanulás, munkaerőpiaci
elhelyezkedés) támogatása jellemzi tevékenységüket.
Jelenleg a szakkollégiumokban sincs általános, a kilépő fiatal kompetenciáit bemutató
elbocsátó tanúsítvány. Szegeden oklevelet adnak ki, amely tartalmazza a kollégiumban felvett
képzési egységeket óraszámmal, de nem szerepel benne kompetencialeírás.

Szakmai visszajelzések, új szempontok a tanúsítvány bevezetéséhez a tanodás
munkatársak köréből
Támogató vélemények:


Róluk szóló háttér-információként kiváló lenne a szociális szférában továbbtanulni vagy
dolgozni kívánó tanodásoknak.



Életszakaszt lezáró dokumentum is lehet.



Iskola- vagy településváltás esetén hordozható információforrás.



Fontos lehet a közreműködő iskolákkal kapcsolatban, amelyek komolyan veszik az
intenzív odafigyelést a gyermekekre.



Pályaválasztási dilemmák esetén információt szolgáltat a szakembereknek.
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Ellenvélemények:


A tanodák jelenlegi társadalmi elfogadottsága nem egyértelműen pozitív, ismertségük
sem megfelelő, a köznevelési intézményrendszer tagjaival eddig kialakított kapcsolataik
sehol sem felhőtlenek, ezért a tanodából hozott tanúsítvány negatív útravaló,
visszajelzés is lehet az iskola szempontjából (bélyeg, stigma, skatulya).



A tanodák eddigi gyakorlata azt mutatja, hogy a pozitív eredmények eléréséhez (amely
kötelező volt) kellett egy kis nemes „eufemizmus”, mivel a kompetenciák fejlődéséhez
nem elegendő 10–20 hónapos fejlesztés, ha mégoly intenzív és hatékony is. A hozott
eredmények túlhangsúlyozása negatív hatást válthat ki.



A tanoda elsősorban hátránykompenzáló szerepet tölt be, talán sikerül nullára redukálni
azt a tetemes lemaradást, amelyet a szocioökonómiai háttér okoz. Az önmagához mért
fejlődés nem biztos, hogy elegendő alap a továbbtanuláshoz a kiválasztott
intézményben, ami szintén negatív visszacsatolást eredményezhet.



Összességében megfontolandó a tanúsítvány alkalmazása a felvételi eljárásban. Ha erre
sor kerül, a középiskolák és főleg a felsőoktatás esetén mindenképpen alapos
előkészítés, a tanodákról szóló tájékoztatás szükséges.
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A melléklet
Tanúsítványtervezet
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B melléklet
Kompetencialeírás

A tanuló neve:
A tanoda neve, címe:
A tanodás tanulói viszony időtartama:
Az alábbi kompetenciákból a tanodás csoportátlag feletti (aláhúzandó):

Kilenc kulcskompetencia (Nat):

anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció,

matematikai, természettudományos és technikai, digitális,
szociális

és

állampolgári,

vállalkozói,

kezdeményezőképesség

esztétikai-művészeti

tudatosság

és
és

kifejezőképesség, hatékony, önálló tanulás.

Személyes kompetenciák: önvédelem, fegyelmezettség, szabálytartás, önellátás, önismeret,
kreativitás, innováció, önkifejezés, önálló véleményalkotás, kitartás,
pontosság.

Szociális kompetenciák:

kommunikáció, emberi nyitottság, kezdeményezőkészség,

érdekérvényesítés, együttműködés, segítségnyújtás, figyelem, empátia.
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4. melléklet: Felhasznált szakértői háttéranyagok

Arapovics Mária: Az önkéntes koordinátor munkakör elismertetése – Egy Erasmus-program
validációs eredményeinek elemzése (2020. 01. 08.).
Borbély-Pecze Tibor Bors: A magyar munkaerőpiac és a fókuszváltás esélyei 2020 – A
humánszolgáltatások lehetőségei (2020. 01. 08.).
Emődiné Csapó Barbara: Validációs igények a felnőttoktatásban (2020. 01. 16.).
Heuer Orsolya: Validáció a felsőoktatásban (2020. 01. 09.).
Lökkös Attila: Validáció a tanodákban (2020. 01. 08.).
Mészáros Ferenc: Validációs igények és lehetőségek a Szegedi Keresztény Roma
Szakkollégiumban (2020. 01. 15.).
Móré Mariann: Validáció a felsőoktatásban (2020. 01. 14.).
Rettegi Zsolt: Bevezető írásmű, általános gondolatok a validációról (2020. 02. 14.).
Schindler Rózsa: Az előzetesen megszerzett ismeretek kezelése a szakképzési és felnőttképzési
jogszabályokban (2020. 01. 06.).
Schindler Rózsa: Az előzetes tudás beszámításának értelmezése és dilemmái a szakképzésre és
felnőttképzésre vonatkozó jogszabályokban (2020. 02. 13.).
Schindler Rózsa: A nemformális és informális tanulás elismerése, gondolatok a validációs
igény meghatározására címszavakban (ujjgyakorlat) (2020. 02. 13).
Szomolányi Adrienn: A validáció kérdésköre az MKIK koordinálta ágazati készségtanácsok
szemszögéből (2019. 12. 18.).
Szomolányi Adrienn: A validáció egyik lehetséges alapja a munkaerőpiac és a kormányzat
párbeszéde (2020. 02. 13.).
Zsivkovitsné Gyenes Krisztina: Validáció és önkéntesség (2020. 01. 29.).
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