ORSZÁGELEMZÉS A FORMÁLIS, NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS JELENLEGI
SZERKEZETÉRİL ÉS HELYZETÉRİL A KORÁBBI TAPASZTALATOK
AKKREDITÁLÁSA/ÉRVÉNYESÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL
2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILLS
Transzferálási módszerek az informális tanulás érvényesítésében a szakképzı intézményekben a
fenntartható mezıgazdaság területén
Fogalom

Magyarázat

Formális tanulás /Formal learning

Szervezett és strukturált környezetben (iskolában / képzési központban vagy a
munkahelyen) történı tanulás, melynek kifejezett célja a tanulás, (a célok, idı vagy
tanulási támogatása tekintetében). A formális tanulás szándékos a tanuló
szempontjából. Általában minısítéssel végzıdik.
Olyan tanulás folyamat, mely tervezett tevékenységekbe van beleépítve, amik nem
kifejezetten tanulási céllal lettek megtervezve (a célok, idı vagy tanulási támogatása
tekintetében), amelyek azonban fontos tanulási elemet tartalmaznak. A nem-formális
tanulás szándékos a tanuló szempontjából.
Ez általában nem vezet minısítéshez.
Olyan tanulási eredmények, melyek a napi munkával kapcsolatos, családi és
szabadidıs tevékenységekbıl származnak. Nem szervezett vagy strukturált (a célok,
idı vagy tanulási támogatása tekintetében). Az informális tanulás a legtöbb esetben
nem szándékos a tanuló szempontjából. Ez általában nem vezet minısítéshez.
Az ismeretek, készségek és / vagy kompetenciák összessége, melyet az egyén
megszerzett és / vagy bizonyítani tudja, hogy ezek birtokában van a tanulási folyamat
befejezése után.
Képesség a tudás a alkalmazására, a know-how-t és készségeket a szokásos és / vagy
változó környezetben tudja használni..
Olyan tudás, know-how és / vagy megszerzett kompetencia, melyet korábban szereztek
meg el nem ismert képzés vagy tapasztalat formájában.
Módszerek és eljárások összege, mellyel értékelik egy egyén által elért tudást
(ismereteket, know-how-t és / vagy kompetenciákat), és jellemzıen minısítéshez vezet.
Az az eljárás, mely hivatalos igazolja az egyén által megszerzett ismereteket, knowhow-t és / vagy megszerzett kompetenciákat, egy szabványos értékelési eljárás után.
Akkreditált odaítélı testületek által kibocsátott bizonyítványok vagy diplomák.
Olyan folyamat, mely értékel és elismer olyan széles körő tudást, a know-how-t,
készségeket és kompetenciákat, amelyek az emberek az életük folyamán különbözı
kontextusokban szereztek meg, például az oktatási rendszerben, munka és szabadidıs
tevékenységek során.
Megerısítés egy illetékes testület által, hogy egy egyén által formális, nem formális
vagy informális környezetben megszerzett tanulási eredmények (tudás, készségek és /
vagy kompetenciák) már elıre meghatározott kritériumoknak megfelelnek, és ezzel
megfelelnek a hitelesítési szabvány követelményeinek. Az érvényesítés általában
minısítéshez vezet. Forrás: Cedefop, 2008c.
Lásd az informális, nem-formális tanulás érvényesítése címszót.

Nem-formális tanulás /Non-formal
learning

Informális
learning

tanulás

/

Informal

Learning outcome(s)
Kompetencia / Competence
Korábbi tanulás / Prior learning
Értékelés / Assessment
Minısítés /Certification
Informális, nem-formális tanulás
érvényesítése / Validation (of
informal /non-formal learning)
Kijöveti eredmények
érvényesítése / Validation of
learning outcomes:
Korábbi tanulás elismertetése
/Accreditation of prior learning
(APL)
Forrás: CEDEFOP Validation Inventory
OKJ
SZVK
TIKKI
ESZMK
EMMI
NGM
NMH SZFI
NGTT
NSZFT
FAT

Magyar röviditések
Országos Képzési Jegyzék, OKJ
SZVK – Szakmai és vizsgakövetelmények
Türr István Képzo és Kutató Intézet, TIKKI
Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK
Emberi Eroforrások Minisztériuma, EMMI
Nemzetgazdasági Minisztérium, NGM
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, NGTT
Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Tanács, NSZFT
Felnottképzési Akkreditáló Testület, FAT
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MEGJEGYZÉSEK A 3. ÁBRÁHOZ: A MAGYARORSZÁGI OKTATÁSI RENDSZER 2013-TÓL
1. Híd II: Egyéves speciális felzárkóztató program az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezı, de legalább hat általános iskolai
évfolyamot sikeresen elvégzett, 15. életévüket betöltött tanulók számára. A program pályaorientációs feladatokat lát el és részszakképesítés (ISCED 2C) megszerzésére készít fel, ezáltal lehetıvé teszi a tanulók szakképzésébe való bekapcsolódását.
2. Híd I: Egyéves felkészítı és pályaorientációs program a 8 általános iskolai évfolyamot sikeresen befejezett, de középfokú oktatási
intézménybe felvételt nem nyert tanulók számára. A továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvetı ismeretek és kompetenciák
pótlásával középfokon való továbbtanulásra készít fel.
3. A posztszekunder képzés szakképzı évfolyamainak száma több is lehet, a szakképesítés fajtájától és a korábbi tanulmányoktól
függıen.
4. A felnıttképzés mellett a felnıttek számára nappali munkarend szerinti vagy részidıs, általánosan képzı programok is elérhetıek a
felnıttoktatás keretében. A szakiskolát végzettek kétéves program elvégzését követıen szerezhetnek majd érettségi bizonyítványt.
Ezt követıen a szakközépiskolák szakképzı évfolyamain magasabb szintő OKJ képesítést szerezhetnek, vagy mestervizsgát
tehetnek és 5 év munkában eltöltött gyakorlat után a szakképesítésüknek megfelelı ágazatban képzést nyújtó felsıoktatási
programra jelentkezhetnek.

1.1.

Formális tanulás

A mezıgazdasági képzés Magyarországon leginkább szakképzı intézményekben történik. A Magyar oktatási
és szakképzési rendszert mutatja a fenti abra, és az alábbi részek a szakképzésrıl szólnak, a mezıgazdasági
felsıoktatást csak megemlítjük egy késıbbi részben.

A szakképzési rendszer Magyarországon1
Magyarországon a 2010-es kormányváltás óta zajlik az oktatási rendszer komplex átalakítása, az egészét
érintı folyamatban valamennyi ágazat érintett az oktatás és a képzés minden területén: általános / közoktatás,
szakoktatás és szakképzés, felsıoktatás. A legfontosabb változások a közoktatási szektorban - mely magában
foglalja a szakképzı iskolákat is -az, hogy 2013. január 1-étıl ezek az iskolák fenntartása központilag történik
az állam által, és hogy 28 év elteltével a külsı értékelés / felügyelet rendszere újra bevezetésre került ebben az
oktatási szektorban.
Magyarországon a közigazgatás új struktúrájában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felelıs a
szakképzésért és a felnıttképzésért. Az NGM feladata a szakképzés tartalmi szabályozása, de vonatkozó
rendeleteit az Emberi Erıforrás Miniszterének (EMMI) hozzájárulásával hozza. Egyéb miniszterek is felelısek
bizonyos ágazatokból, akik érintettek a szakképzés tartalmának fejlesztésében. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal,
Szak- és Felnıttképzési Igazgatósága (NMH SZFI), valamint a gazdasági kamarák segítik az NGM-et ebben a
fejlıdésben. Az NMH mint a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérszerve is ad támogatást szakképzést és a
felnıttképzést érintı koordinációs, kutatási, információs és tanácsadási feladatokban.

1 http://eqavet.eu/gns/what-we-do/implementing-the-framework/hungary.aspx

5

Más szervezetek jelentıs szereppel a szakképzés irányításában2:
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT), valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Tanács
(NSZFT) - ezek érdekegyeztetı fórumként szolgálnak a szakképzés stratégiai kérdéseiben (országos szinten).
Felnıttképzési Akkreditáló Testület (FAT) a 2013 elıtti rendszerben akkreditációval és a minıségbiztosítással
kapcsolatos feladatokat látott el a felnıttképzési intézmények és programok- területen (országos szinten). Ez a
testület megszőnt 2013-ban, és egy új engedélyezési eljárás és bizottság váltja fel, amely kialakítás alatt van.
A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok (MFKB) egyre fontosabb szerepet töltenek be a szakképzés
irányításában (elıkészítik a megyei szakképzési stratégiákat, biztosítják a kapcsolatot az iskolarendszerő
szakképzés és a munkaerı-piaci igények között megyei szinten, stb ).
A Térségi Integrált Szakképzı Központok (TISZK) célja, hogy összehangolják a végrehajtandó regionális
szakképzési feladatokat az állam és az önkormányzatok között, hogy növeljék a képzés hatékonyságát, és az
erıforrások kihasználtságát, hogy optimalizálják a szakképzési feladatok teljesítményét, valamint, hogy
megszüntessék a párhuzamos képzési programokat és fejlesztéseket, és érvényesítsék a munkaerıpiac
igényeit a formális szakképzésben.
A nem-kormányzati szervezetek, mint például a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), valamint a
Magyar Agrárkamara (magyar neve és rövidítése Magyar Agrárkamara, MA) fontos szerepet játszanak a OKJ-s
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek (SZVK) kifejlesztésében, a szakmai vizsgáztatás
megszerezésében,és a minıségbiztosítási feladatok ellátásban az iskolai rendszerő szakmai alapképzésben
(tanulószerzıdések és egyéb gyakorlati képzések figyelemmel kísérése), stb.

Új szakképzési rendszer 2013-tól 3
A kormány a szakképzési rendszer komplex átalakításával célul tőzte ki, hogy az jobban szolgálja a
munkaerıpiac /gazdaság igényeinek / szükségleteinek megjelenését, és hogy növelje a szakképzés
vonzerejét. A politikai célkitőzések az új szakképzési rendszerben:
• a gyakorlati képzés idıtartamának növelése,
• jobban támogassák a hiány-hivatásokat,
• csökkenjen a képzési idı,
• egyszerősödjenek a vizsgakövetelmények,

2 http://eqavet.eu/gns/what-we-do/implementing-the-framework/hungary.aspx
3
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• a gyakornoki képzés további támogatása,
• külsı értékelés / ellenırzési rendszer kifejlesztése a szakképzésben.
A bevezettett reformok érintik mind a szakmai alapképzést és a felnıttképzési rendszert is. Az alapvetı
változások érintik a szerkezet legfontosabb szabályozó elemeit, a szakképzés tartalmi és képesítési
követelményeit, valamint a a gyakorlati / gyakornoki képzések megszervezését és végrehajtását.
Magyarországon a 2011/CLXXXVII törvény szabályozza a szakképzést, az új szakmai oktatást és képzést,
valamint a felnıttoktatást az új 2013/LXXVII 2013 Felnıttképzési törvény szabályozza. Az összes államilag
elismert, az iskolarendszeren belül vagy kívül megszerezhetı szakképesítést a Országos Képzési Jegyzék
(OKJ) tartalmazza, amely egy egységes minısítési rendszeren keresztül összeköti a szakmai alapképzést és a
továbbképzést. A szakmai alapképzés és továbbképzés az oktatás két alágazatában biztosított: az általános
oktatásban és a felnıttképzésben.

Szakmai alapképzés (IVET) 4
Két típusú szakképzı iskola van Magyarországon:
• a szakiskolák (-"SZI'- az ábrában), és
• a szakközépiskolák ("SZKI' - az ábrában).
Mindkét típusú iskola része a közoktatási rendszernek. Szakiskolai képzésre lehet menni az elvégzett 8
általános után, vagy a HÍD programban, melyet a nemzeti közoktatási törvény szabályoz. A HÍD program célja
az általános iskolai oktatást el nem végzett tanulók felzárkózása.

Szakközépiskolák - SZKI 5
A 1998 után bevezett modellben a szakközépiskola négy középfokú formát tartalmaz mely felkészít az
érettségi vizsgára, valamint annyi szakmai képzési formát, mely az OKJ-ban van meghatározva. A középiskolai
képzésben is biztosított a pályaorientációs és kereskedelmi csoport-specifikus alapozó oktatás.
Pályaorientációs és alapozó képzés biztosított a középiskolai képzésben, azonban ez nem nyújt
szakképesítést. A gyakorlati képzésre forditott idıtartam és különösen ennek az aránya nagyon korlátozott volt.
Az új modell lehetıvé teszi, hogy szakmai elméleti és gyakorlati képzést kapjanak a diákok az összes 37
szakközépiskolai programban a szakközépiskolai érettségire felkészülés évében az általános tudás átadásán
kívül. A hallgatók szakközépiskolai érettségi vizsgát tesznek, amely felváltja az elsı szakképzési évet az adott
szektorban, és végzettséget nyújt a szektorban munkát vállalni. Az új modell 2013-ban indult, és az elkövetkezı
években a régi és az új modell egymás mellett létezik.

4 http://eqavet.eu/gns/what-we-do/implementing-the-framework/hungary.aspx
5 http://eqavet.eu/gns/what-we-do/implementing-the-framework/hungary.aspx
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Szakiskolák - SZI6
A szakképzés jelentıs reformon ment keresztül az elmúlt években. 2013-tól bevezetett új típusú három éves
duális képzési forma fokozatosan kizárólagos lesz a szakiskolákban. A szakközépiskolák három szakképzési
évfolyamon keresztül oktatást nyújtanak egy adott szakképesítés általános tantárgyaiból,valamint szakmai
elméleti és gyakorlati képzést is végeznek ezen idı alatt. Az OKJ-ben meghatározott évek száma egy adott
szakképesítésnél egy évvel csökken azoknál a diákoknál, akik szakképzı iskola 9. és 10. évfolyamát
elvégezték, vagy gimnáziumi vagy (nem releváns) szakközépiskolai érettségi bizonyítványt szereztek korábban.
A szakiskolákban a kötelezı órák egyharmada általános oktatásra fordul azoknál a hallgatóknál, akik
elvégezték a nyolcadik évfolyamot.
A magyar szakképzési politika kiemelt feladatának tartja, hogy hangsúlyozzák a szakképzés munkaerı-piaci
igényekhez való igazításását, és kiterjesszék a munka-alapú tanulási formákat és képzést. Ezért a hallgatói
szerzıdés intézményét is fejleszteni fogják, és folyamatossá terjesztik ki, valamint a vállalatokat arra ösztönzik,
hogy csatlakozzanak be a szakképzésbe.
Néhány OKJ-s szakképesítés csak a formális iskolarendszerben elérhetı. Mivel a legtöbb OKJ-s szakképesítés
megszerezhetı felnıttképzés keretében is, így ezeket is a szakképzési programokat lehet szakmai
alapképzésnek (IVET) tekinteni, abban az esetben ha a résztvevı nem szerzett korábban szakképesítést a
közoktatásban vagy a felsıoktatásban.

Szakmai továbbképzés (CVET) 7
Az iskolai rendszerú felnıttképzést a közoktatási és felsıoktatási intézmények biztosítják általános és
középiskolai szinten. Ilyen oktatást kínálnak azoknak a felnıtteknek, akik nem kaptak semmilyen végzettséget a
formális iskolarendszerben, vagy OKJ-s szakképesítést, vagy szeretnének magasabb szintő vagy
specializáltabb képesítést szerezni.
Néhány kivételtıl eltekintve minden az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplı szakmai képesítést meg
lehet szerezni az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a felnıttképzésben. Tény, hogy a legtöbb államilag
támogatott kurzust munkanélkülieknek és más veszélyeztetett csoportoknak ajánlanak, ezek a csoportok
nyernek ilyen támogatott képesítést.
Abban az esetben ha egy képzés OKJ-s szakképesítést ad, akkor a célok, belépési feltételek, idıtartam
(minimum és maximum óraszám), tartalmi követelmények és a kimenetel típusa meg van határozva a szakmai
és vizsgakövetelményekben (SZVK), valamint 2012-tıl az adott képesítés vizsgakövetelmény moduljai

6 http://eqavet.eu/gns/what-we-do/implementing-the-framework/hungary.aspx
7 http://eqavet.eu/gns/what-we-do/implementing-the-framework/hungary.aspx
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megjelentek az érintett miniszterek rendeleteiben. A felnıttképzési szolgáltatók elkészíthetik saját tantervüket
kizárólag az SZVK-k és a vizsgakövetelmény modulok alapján.
A " hatósági jellegő képzések " - ahol a résztvevık országosan vagy nemzetközileg elismert képesítést vagy
engedélyt kaphatnak, - tartalmai és céljai, nem szerepelnek az OKJ-ben, ezeket az illetékes hatóságok
szabályozzák illetve külön jogszabály rendelkezik róluk. Ezek a képzési programok olyan képesítést adnak
(engedély, diploma, igazolás részvételrıl – mind a képzési szolgáltató által van kiadva), melyek a
meghatározott hatóság általi tevékenységek végzése jogosítanak, jellemzıen a közúti, vízi és légi
közlekedésben, növény-és állat-egészségügyi vizsgálatokban vagy élelmiszer-higiéniában.
Az oktatási rendszeren kívüli felnıttképzést a Türr István Képzı és Kutató Intézet és a 10 területi igazgatósága
(TIKI) is biztosít, mely a háttérintézménye az Emberi Erıforrások Minisztériumának (EMMI), továbbá saját
képzési vállalkozások, non-profit szervezetek, munkáltatók, az állami és felsıoktatási intézmények is
biztosítanak felnıttképzést. Továbbképzés is biztosított a gazdasági kamarák által nyújtott úgynevezett mester
vizsgákban, mely magasabb szintő képesítést nyújt az OKJ képesítésben kapott szakmai alapképzésnél.

Minıségbiztosítás8
Magyarországon az oktatás és a képzés minısége és a minıség javítása már évek óta nagy hangsúlyt kap.
Különösen azért, mert 2000 óta Magyarország jelentıs erıfeszítéseket tett és jelentıs forrásokat invesztált az
Oktatási / Szakképzési hivatal kezdeményezésére elindított sorozatos kísérleti projektekbe, melyek
eredményeként számos innovatív eszközzel lett a szakképzés intézményi szintő minıségbiztosítása
támogatva. A használt megközelítések, eszközök és alkalmazott módszerek alkalmazkodtak a az oktatás és a
képzés sajátos jellegéhez, ezért nagymértékben hozzájárulnak a szakképzés és az intézmények-szakképzési
szolgáltatók folyamatos és fenntartható javításában. Az önértékelés és önértékelés alapú minıségfejlesztés volt
a szíve minden intézményi szintő minıségirányítási tevékenységnek.
Az utóbbi idıben európai és a magyar források/alapok, szakképzési szolgáltatók már vezetnek be
minıségbiztosítási rendszereket összhangban a szakképzés minıségi ciklus közös európai minıségbiztosítási
keretrendszerével, mint a közös minıségbiztosítási keretrendszert (Common Quality Assurance Framework CQAF) és az európai minıségbiztosítási referenciakeretet (the European Quality Assurance Reference
Framework - EQAVET).
Magyarország az uniós tagállamok között egyik elsıként alkalmaztott minıségbiztosítási rendszereket a
szakképzı iskolai rendszerben és felnıttképzésben, melyek kompatibilisek voltak az Európai Unió EQAVETjével. A 2009-2011-es idıszakban 1100 szakképzési szolgáltató közremőködésével fejlesztették és próbálták ki
az Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszert (ESZMK), - ami egy integrált megközelítés a
minıségirányításra -, a teljes magyar szakképzési ágazat egészére (beleértve az iskolarendszerő szakképzést,
8 http://eqavet.eu/gns/what-we-do/implementing-the-framework/hungary.aspx
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a szakmai továbbképzést, felnıtt szakképzést és a felsıfokú szakképzést), és ez a rendszer kompatibilis
EQAVET-tel. Ezzel a fejlesztéssel Magyarország jelentıs elırelépést tett a Bruge közlemény 2b stratégiai
céljának elérésére, mely kimondja hogy "A részt vevı országoknak 2015 végéig nemzeti szintő közös
minıségbiztosítási keretet kell létrehoznia a szakképzési szolgáltatóknál, ami vonatkozik a kapcsolódó
munkahelyi képzésre is, és amely kompatibilis az EQAVET keretrendszerével."

A kialakított Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer (ESZMK) 4 fı elembıl áll, melyek a
következık:
- Közös folyamat modell az iskolarendszerő szakképzés és felnıttképzés számára.
- A partnerek igényeiit és elégedettségét felmérı rendszer.
- A szakképzés közös mutatói és ennek rendszere.
- A szakképzés közös önértékelési modellje.
A szakképzés közös önértékelési modellje (a szakképzés minden szintjére: a szakmai alapképzésre, szakmai
továbbképzésre, és a felsıfokú szakképzésre is) magába foglalja a minıségi kritériumokat, indikatív jellemzıket
és az EQAVET mutatóit.

Tanulási utak a szakképzésben 9
Az alapfokú és alsó-középfokú oktatás elvégzését követıen a tanulók három különbözı felsı-középfokú
tanulási útvonal közül választhatnak. A 2011-ben hozott új szakképzési és új köznevelési törvény fontos
szerkezeti változásokat eredményez az iskolarendszerő szakképzés rendszerében. A jelenlegi képzési
struktúra fokozatosan, kimenı rendszerben megszőnik; a 2013/14-es tanévtıl már csak az új szakképzési
programok indíthatóak.
(a) a gimnáziumi képzési programok (ISCED 3A) négyéves (a kéttannyelvőek esetében ötéves) általános
képzést kínálnak, és érettségi bizonyítványt adnak, mely a felsıoktatásba való belépés elıfeltétele; a
végzısök a posztszekunder szakképzésbe is beléphetnek.
(b) a szakközépiskolai programok 2013-tól a szakközépiskolai képzés megváltozott. Ahogy az 1998-as
reformot megelızıen, a szakközépiskola újra a 9. évfolyamtól kezdıdıen nyújt szakképzést, a közismereti
képzéssel párhuzamosan. Ez egy adott ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések közös
elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatást foglal magába. A tanulók az
elsı négy szakközépiskolai évfolyam (9-12) elvégzése után szakmai érettségit tesznek le, és olyan
bizonyítványt szereznek, mely bizonyos munkakörök betöltésére feljogosító (de nem OKJ-s szakmai)
végzettséget jelent. Ezt követıen a tanulók választhatnak, hogy munkába kívánnak állni, folytatják
tanulmányaikat egy posztszekunder szintő szakképesítés megszerzéséért, vagy belépnek a
felsıoktatásba. Mivel a szakközépiskola 9-12. évfolyamán elvégzett szakképzés beszámításra kerül, az
9
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ISCED 4C szintő posztszekunder szakképzés a tanulók többségének egy év alatt teljesíthetı lesz.
Megjegyzendı, hogy a szakközépiskolai tanulmányok végén megszerezhetı szakmai érettségi
bizonyítvány csak az adott ágazatban jogosít felsıfokú tanulmányok megkezdésére.
(c) a szakiskolai képzés. A 2011-ben elfogadott új szakképzési törvény bevezette az ún. duális szakképzési
modellt. A 2013/14-es tanévtıl a szakiskolák már csak a duális rendszerben indíthatnak képzést, de
néhány intézményben már 2012. szeptemberében elindult ez a fajta program. Az új, hároméves duális
szakiskolai képzés már az elsı évfolyamtól egyszerre nyújt majd közismereti oktatást és szakképzést a
tanulóknak. A gyakorlati képzés aránya a korábbi szakiskolai képzéshez képest lényegesen megnı, míg a
szakmai elméleti és különösen a közismereti tárgyak óraszáma jelentısen csökkeni fog.
2010 szeptemberében vezették be a meglévı szakiskolai képzéssel párhuzamosan futó ún. elırehozott
szakiskolai képzést, mely hároméves szakképzést kínál 14 éves kortól, közvetlenül az alapfokú és alsóközépfokú oktatás (általános iskola, ISCED 1A-2A) befejezése után. Az elırehozott szakiskolai képzésben
résztvevı tanulók már 17 évesen szakképesítést szerezhetnek.
Szakképzés felsı-középfokú és posztszekunder szinten 10
14 éves korban a tanulók eldönthetik, hogy tanulmányaikat a két szakképzı iskolai programfajta valamelyikén
folytatják-e. Az 2011/12-es tanévben a felsı-középfokon nappali oktatásban tanulók körülbelül kétharmada a
két szakképzı iskolai programon tanult. A programok szerkezetének megfelelıen azonban az összes felsıközépfokon tanuló csupán körülbelül 15%-a tanult a szakképzı évfolyamokon, körülbelül 45%-uk a két
szakképzı iskolatípus – szakmacsoportos alapozó képzést is magában foglaló – általánosan képzı
évfolyamain.
A szakközépiskola szakképzı komponensének posztszekunder szintre emelésével az érettségi bizonyítvány és
egy szakképesítés (ISCED 3A/4C) megszerzése 21 éves korig is eltarthat, de tipikusan 19 éves korig tart.

A gyakorlati képzés formái11
A törvény a gazdálkodónál folytatott gyakorlati képzés két lehetséges (jogi) formáját különbözteti meg. A
törvény és az oktatáspolitika által elınyben részesített forma a tanulószerzıdés alapján folytatott egyfajta
tanoncképzés. A tanulószerzıdést a gazdálkodó szervezet és a tanuló kötik meg az illetékes területi gazdasági
kamara képviselıjének felügyelete alatt. A gazdálkodó köteles a tanuló részére gyakorlati képzést, továbbá
rendszeres havi pénzbeli juttatást fizetni, az iskolai szünetek idıtartamára is. Egyéb esetekben, bizonyos
feltételek teljesülése esetén a szakképzı iskola együttmőködési megállapodást köthet egy gazdálkodó
szervezettel, melynek alapján az a tanulók számára gyakorlati képzést biztosít. Ez utóbbi esetben a tanulók
nem állnak szerzıdéses viszonyban a munkáltatóval és nem is kapnak tanulói juttatást (csupán a nyári iskolai
szünet alatti gyakorlat idejére). Az új szakképzési törvény értelmében a tanulók már az elsı szakképzı
évfolyamon, azaz 14 éves korukban (a korábbi 16 helyett) megkezdhetik a gyakorlati képzést
tanulószerzıdéssel is. Az elsı évben azonban a gyakorlati képzés csak tanmőhelyekben folyhat.

10 Hungary VET in Europe – Country Report 2012
11 Hungary VET in Europe – Country Report 2012
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Jelenleg, míg a legtöbb szakközépiskolai tanuló továbbra is az iskolában kap gyakorlati képzést, a szakiskolai
tanulók többsége gazdálkodó szervezetnél folytatott gyakorlati képzésben vesz részt, általában
tanulószerzıdés alapján. 2001 óta a tanulószerzıdések száma a négyszeresére nıtt. Tanulószerzıdéses
képzés elméletileg bármely iskolarendszerő szakképzı programban szervezhetı. A tanulószerzıdések
elérhetısége azonban ágazat/foglalkozás szerint változó. 2010-ben 279 szakmában folyt tanulószerzıdéses
képzés.

Szakképzés a felsıoktatásban 12
A felsıfokú szakképzés (FSZ) 1998-ban indult érettségi bizonyítvánnyal rendelkezı tanulók számára. 2013/14tıl már csak felsıoktatási intézmények indíthatnak FSZ programokat, melyek a 2011. évi új felsıoktatási
törvény szabályozása alá esnek. A képzés neve is megváltozott, felsıfokú szakképzésrıl felsıoktatási
szakképzésre módosult.
Egyetemi szintő ökológiai mezıgazdasági képzés
Magyarországon a 2014/15-ös tanévben 16 különbözı felsıoktatási intézmény aján különbözı mezıgazdasági
képzéseket Budapesten és más városokban. 13
A következı táblázat a biotecnológus képzéseket tartalmazza a 2014-15-ös tanévben.
Intézmény

Képzéstipus

Munkarend

Finanszírozási forma

Budapesti Corvinus Egyetem
Kertészettudományi Kar

Mesterképzés

Nappali

Önköltséges

Szent István Egyetem
Mezıgazdaság- és
Környezettudományi Kar

Mesterképzés

Nappali

Állami

mezıgazdasági
biotechnológus

Szent István Egyetem
Mezıgazdaság- és
Környezettudományi Kar

Mesterképzés

Nappali

Önköltséges

mezıgazdasági
biotechnológus

Szent István Egyetem
Mezıgazdaság- és
Környezettudományi Kar

Mesterképzés

Levelezı

Állami

mezıgazdasági
biotechnológus

Szent István Egyetem
Mezıgazdaság- és
Környezettudományi Kar

Mesterképzés

Levelezı

Önköltséges

mezıgazdasági
biotechnológus

forrás: http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek
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Szak
mezıgazdasági
biotechnológus (angol
nyelven)

1.2 Nem formális képzés
A nem formális képzésnek több formája van Magyarországon:
• OKJ-s képesítést adó képzések,
• szakmai továbbképzések,
• idegennyelvi képzések,
• egyéb, kevésbé intézményesített képzések, melyek fél napos idıtartamtól néhány napos idıtartamig
terjednek.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés felnıttek számára 14
Néhány kivételtıl eltekintve az összes OKJ-s szakképesítés megszerezhetı a formális iskolarendszeren kívül,
felnıttképzés formájában is. A felnıttképzést követıen ma már sokkal több OKJ-s képesítést ítélnek oda, mint
iskolarendszerő képzést követı vizsga után.
Az OKJ-s szakképesítéseket adó képzések esetében a képzés céljait, belépési feltételeit, idıtartamát (a
minimális és maximális óraszámot), tartalmi követelményeit és a kimenet típusát az adott szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményei (SZKV) és 2012-tıl követelménymoduljai határozzák meg, amelyeket az adott
szakképesítésért felelıs miniszter tesz közzé rendeletben. A felnıttképzık tanterveiket az SZVK-k és a
szakmai követelménymodulok alapján készíthetik el.
Emellett vannak más típusú felnıttképzési programok, amelyek szintén államilag elismert szakképesítést
nyújtanak. Ilyenek például a hatósági jellegő képzések, melyek országosan vagy nemzetközileg elismert, az
OKJ-ban nem szereplı képesítéseket, jogosítványokat nyújtanak, és néhány, bizonyítványt vagy új képesítést
nyújtó, kötelezı továbbképzési program is. A hatósági képzések tartalmát és céljait vagy jogszabály, vagy az
érintett állami hatóság határozza meg. E képzési programok olyan képesítéseket (engedélyt, diplomát,
képesítést vagy a képzı által kiállított részvételi igazolást) adnak, melyek a hatóság által meghatározott
tevékenységek gyakorlására jogosítanak fel (jellemzıen a közúti, vízi és légi közlekedés, növény- és
állategészségügy és -védelem vagy élelmiszerhigiénia területén).

Egyéb képzési lehetıségek 15
Az OKJ-s képzések és a hatósági jellegő képzések mellett az iskolarendszeren kívüli felnıttképzés körébe
tartoznak a különbözı típusú és idıtartamú, államilag elismert képesítést nem nyújtó képzési programok is. A
belépési követelményeket, a képzés idıtartamát és egyéb jellemzıit a felnıttképzési programok esetében vagy
jogszabály, vagy – hatósági képzések esetében – az érintett állami hatóság határozza meg, egyéb esetben a
képzık. A felnıttképzési statisztikák szerint a képzési programok három legjellemzıbb típusa a következı:
szakmai továbbképzések, beleértve a mestervizsgára felkészítı képzéseket;
idegen nyelvi képzések; továbbá
OKJ-s (jellemzıen ISCED 3C szintő) képzések (ez azonban formális tanulásnak tekintendı).
14 CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Country report Hungary, by Eva Tót
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A résztvevık többsége olyan képzéseken vesz részt, melyek belépési feltételként legfeljebb általános iskolai
végzettséget követelnek meg. E képzések általában kevesebb, mint egy évig tartanak, legfeljebb 200 órásak.

Felnıttképzést végzı szervezetek16
A felnıttképzık között megtalálhatóak:
a) felnıttképzést mint kiegészítı tevékenységet folytató köz- és felsıoktatási intézmények;
b) egyéb költségvetési vagy államilag támogatott intézmények (pl. a Türr István Képzı és Kutató Intézet és
területi igazgatóságai által közfoglalkoztatási programok keretében veszélyeztetett csoportok számára
szervezett képzések);
c) képzési magánvállalkozások;
d) civil szervezetek (non-profit szervezetek, szakmai egyesületek stb.); valamint
e) az alkalmazottaik számára vállalati (belsı) képzést nyújtó munkáltatók.
Számos társadalmi partner szervezet is folytat felnıttképzést, gyakran saját képzési intézmény fenntartásával.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Magyar Agrárkamara (MA), az országos gazdasági
érdekképviseleti szervezetekkel együttmőködésben, határozzák meg a mestervizsga követelményeit és
szervezik e vizsgákat.
Az OKJ-s képzések minısége javítása érdekében a 2012-ben kiadott új Országos Képzési Jegyzékben (ld. a 3.
fejezetet) nem csupán a maximum, hanem a minimum óraszám is meghatározásra kerül. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy 2013-tól számos felnıttképzési program idıtartama két- vagy akár háromszorosára is nıhet, ami a
képzési díj emelkedését vonja maga után. Ez kedvezıtlenül hathat a képzések iránti kereslet alakulására.

Munkahelyi képzés 17
A magánvállalatoknál kínált szakmai továbbképzés mennyiségét és formáját tekintve jelentısen különbözik
ágazatonként és vállalatméret szerint, valamint a tulajdonosi szerkezettıl függıen. Egy 2011-ben lefolytatott és
több, mint 30 000 vállalkozást érintı reprezentatív felmérés szerint a nagyvállalatok majdnem mindegyike, a
közepes mérető vállalatok közel háromnegyede támogatja, hogy dolgozói valamilyen képzésben vegyenek
részt. Ez az arány azonban a 10-49 fıt foglalkoztató kisvállalkozások esetében már csak 43%
A továbbképzési részvételt nem támogató vállalkozások háromnegyede a motiváció vagy érdeklıdés hiányát
leginkább azzal magyarázza, hogy dolgozóik rendelkeznek a vállalat mőködése szempontjából szükséges
készségekkel és ismeretekkel; közel egyharmaduk eleve az olyan új alkalmazottak felvételét preferálja, akiknek
nincs szükségük további képzésben való részvételre.
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A vállalaton belül szervezett továbbképzési programoknak igazodniuk kell a felnıttképzési törvény elıírásaihoz.
A vállalati szakmai továbbképzést az állam elsısorban anyagi ösztönzıkkel és pályázatokon elnyerhetı
támogatásokkal segíti elı, ahol a mikro-, kis- és középvállalkozások elsıbbséget élvezı célcsoportot
jelentenek.

Veszélyeztetett csoportokat célzó képzési programok 18
A „munkaerıpiacon veszélyeztetett csoportok” meghatározására nincs egységes nemzeti definíció (a
különbözı jogszabályok, fejlesztési programok és intézkedések némileg különbözıképpen határozzák meg a
fogalmat). A legjelentısebb ilyen csoportok az alacsonyan képzettek, a fogyatékkal élık és megváltozott
munkaképességőek, a romák, a fiatal pályakezdık, az elavult szakképesítésekkel rendelkezı idısebb emberek
és a nık (különösen a kisgyermeket otthon nevelık).
Az álláskeresık és a veszélyeztetett csoportok tagjai képzési támogatást kapnak a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálaton (NFSZ) keresztül. Emellett központi/regionális állami programok és különféle pályázati lehetıségek
is léteznek, melyek a hátrányos helyzető emberek foglalkoztatását kívánják elısegíteni képzés által. A képzési
támogatás magába foglalhatja a tandíj és a képzéssel kapcsolatos egyéb költségek megtérítését, illetve
keresetkiegészítés/keresetpótló juttatás nyújtását, és iskolarendszeren kívüli szakképzı tanfolyamon,
készségfejlesztı elıkészítı képzésen, pályaorientációs és álláskeresési ismeretek, valamint idegen nyelv
oktatásában való részvételhez adható.
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Mezıgazdasági nem-formális képzés Magyarországon – intézmények listája
A nem-formális tanulás a mezıgazdaságban meglehetısen gyakori Magyarországon. Különbözı típusú
intézmények vagy szervezetek vannak, amelyek nem-formális tanulási lehetıséget biztosítanak. A lenti listában
10 különbözı intézmény található, akik nem-formális tanulást végeznek Magyarországon:
• Közép-magyarországi Agrár Szakképzı Központ 19– (Budapest, Maglódi út 4/b)
A legfıbb mezıgazdasági szakképzı központ Magyarországon. A Közép-magyarországi Agrár
Szakképzı Központ 4 különbözı iskolát foglal magában. Ezek az intézmények az agrárgazdaság teljes
egészét lefedik: növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, erdıgazdálkodás, mérnök,
élelmiszeripar, térképészet, tereprendezés, falusi turizmus és mezıgazdasági gazdasági és
kereskedelmi képzés teljes területén. Ebben az évben már mintegy 1500 nappali tagozatos hallgató jár
ide, továbbá a felnıttképzés hallgatói is. Az iskola közvetlenül a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
tartozik mind szabályozás mind finanszírozás tekintetében. Két iskola Budapesten, egy Vácon, és egy
Piliscsabán található.
• VM Dunántúli Agrár-szakképzı Központ, Szekszárd ( Csapó Dániel Középiskola, Mezıgazdasági
Szakképzı Iskola és Kollégium, Szekszárd)
• VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképzı Központ, Jánoshalma ( Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és
Kollégium, Jánoshalma)
• Bács-Kiskun-megyei Agrárkamara, Kecskemét
Minden megyében található mezıgazdasági kamara, a teljes listát itt lehet megnézni:
http://www.nak.hu/hu/kamara/rolunk/18-megyei-igazgatosagok
• Pest-megyei és Budapesti Mezıgazdasági Kamara (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.)
• A Gödöllıi Agrárközpont Közhasznú Társaság (GAK Kht.)
A Gödöllıi Agrárközpont Közhasznú Társaság (GAK Kht.) a gödöllıi Szent István Egyetem
kezdeményezésére, elsısorban az Egyetem és az agrárgazdaság közötti kapcsolatok kiépítése
érdekében, a legjelentısebb hazai agrárgazdasági részvénytársaságok, valamint kereskedelmi
pénzintézetek, egyéb cégek, illetve agrár érdekképviseleti és szakmai szervezetek részvételével 1995ben jött létre. A GAK Kft. feladata a tágabb értelemben vett agrárgazdaság és a vidéki települések
fejlesztésének elısegítése, az Egyetem szellemi kapacitásának gyakorlati hasznosítása, a kutatási és
fejlesztési eredmények elterjesztése..20
• Ökológiai Mezıgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)
• Az ÖMKi a nemzetközileg elismert svájci ökológiai mezıgazdasági kutatóintézet, a FiBL hazai
partnerintézménye. Célja, hogy elımozdítsa az ökológiai gazdálkodás magyarországi tudományos
kutatását és fejlesztését. Az ÖMKi alapelvei a hitelesség, a termelıkkel és a feldolgozókkal szoros
együttmőködésben végzett innováció, a gyakorlat-orientált kutatás, és a hatékony ismeretátadás.
http://omki.org/
Az ÖMKI – többek között – szervez egy-három napos nem-fromális
ismeretátadásokat Magyarországon több helyen is biogazdálkodás témában különbözı
biogazdaságokban: http://biokutatas.hu/media/com_acymailing/upload/program0729.pdf
• Magyar Permakultúra Szövetség http://www.permakultura.hu/ - İk is tartanak 1-3 napos tréningeket
permakultúra témában.

19 http://www.kaszk.hu/eng.html
20

http://www.gak.hu/node/17
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• MÁTRIX Oktatási Központ, Kunszentmiklós – többféle mezıgazdasági témájú képzést tartanak fıként
távoktatás formájában. Vizsgákat is szerveznek. A távoktatásban elérhetı tanfolyamok listáját itt lehet
megnézni: http://www.matrixoktatas.hu/tavoktatas/tavoktatas.html
• Magyar Növényvédı Mérnöki és Növényorvosi Kamara, - egyik feladatuk a növényvédı szereket
használók nem-formális képzése Magyarországon. http://www.magyarnovenyorvos.hu/

1.3 Informális tanulás
Az informmális tanulás nagyon jelentıs tanulási forma a mezıgazdaságban, azonban ennek ellenére nincs
elérhetı adat a formáiról, résztvevıirıl, helyszínekrıl, így ezeket idézni sem tudjuk.

Korábbi tanulás és/vagy korábbi tapasztalatok érvényesítése, akkreditálása
2.1 Az érvényesítés hazai perspektívája és az érvényesítés rendszere

A formális vizsgarendszer21
A vizsgarendszer jelentısen átalakult a 2006-os OKJ bevezetését követıen. Ugyanakkor a vizsgák
bonyolultságát igen sok kritika érte. A sokszor 3-5 napig tartó vizsgák szükségtelenül költségesek, egyének és
intézmények számára megterhelıek voltak, a korábbihoz képest többszörös humánerıforrást igényeltek,
amelyet olykor biztosítani is igen nehéz volt. Igen problematikusnak tartották sokan a szakmai és
vizsgakövetelményekben megnevezett személyes, társas és módszerkompetenciák mérését és a
vizsgaeredményhez való hozzájárulását. A mérésének nem is alakult ki elfogadott módszertana az eltelt
néhány évben. A vizsgabizottságokban a gazdaság szereplıi már sok éve kötelezıen jelen voltak, azokban a
szakmákban pedig, amelyekben a MKIK felügyelte a tartalmak kialakítását – azaz a fizikai szakmák nagy
részében – a vizsgaelnököt is ık adták.
A 2011-es szakképzési koncepcióban az új kormányzat elkötelezte magát a vizsgák új szabályozása mellett is.
A 2011 decemberében elfogadott új szakképzési törvény ennek kereteit rögzíti. Egyszerősödnek és rövidülnek
a képesítés megszerzését biztosító vizsgák (ezentúl maximum 2 napig tarthatnak), de egyébként inkább csak
néhány részlet változott a korábbi szabályozáshoz képest. Szakképesítést az kaphat, aki vizsgabizottság elıtt
letett vizsgán a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott valamennyi követelménynek megfelelt.
A független vizsgabizottság 4 tagú. Egy fı a képzésben résztvevı intézmény delegáltja, aki a képzésben
oktatóként részt vett, a többiek vizsgáztatói névjegyzékrıl delegált szakemberek. A vizsgaelnököt a
vizsgaelnöki névjegyzékrıl delegálják. Az ezeken szereplı személyekre a kamara felügyelete alá tartozó
szakmák esetében a MKIK tesz javaslatot, a többi szakma esetében a miniszter a szakképzés minisztériumi
háttérintézménye által.
A vizsga holisztikus, az egész képesítésrıl szól; modulvizsgák letételére az iskolarendszerő szakképzésben
nincs lehetıség, csak a felnıttképzésben. Az iskolarendszerő szakképzésben az egyes modulok elsajátítását
21 Hungary VET in Europe – Country Report 2012
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az egyes évfolyamok elvégzésérıl szóló bizonyítványok igazolják; a vizsgára bocsáthatóság feltétele az egyes
évfolyamok sikeres elvégzése. A felnıttképzésben az bocsátható képesítési vizsgára, aki valamennyi
modulvizsgán megfelelt.

A hazai jogi keretek és az érvényesítés rendszere és politikája22
Egyenlıre még nem lehet beszélni egy mőködı rendszerrıl Magyarországon, mely a nem formális és az
informális tanulás eredményeinek érvényesítését szolgálná, és amely egységes elveken és eljárási
módon alapulna. A nem formális és informális tanulás érvényesítését szolgáló rendszer még fejlesztés alatt áll.
A különbözı európai uniós kezdeményezések eredményeként számos nemzeti politikai dokumentum céljai
közé már bekerült a a nem-formális tanulás elsimerése.
Míg a stratégiai dokumentumokban átfogó leírást találhatunk a hitelesítési eljárás bevezetésének
szükségességérıl,a végrehajtás területén nagyon feltőnı ágazati különbségek vannak, és ez általában jellemzı
a magyar oktatási és képzési rendszerre és a különbözı fejlesztésekre. 2006-ban egy új, kompetencia-alapú és
moduláris felépítéső szakképzés került bevezetésre, együtt a szakképzési programok bemeneti
követelményeinek rugalmassá tételével, és ezek a kedvezı feltételeket teremtettek az érvényesítés rendszerek
fejlıdésére, de ezek a fejlesztések még nem kezdıdtek meg.
Összefoglalva, Magyarországon nem létezik országos érvényesítési rendszer egységes elvekkel és
eljárásokkal; azonban több elszigetelt érvényesítési eljárás már régóta használatban van. Számos fejlesztési
projekt valósult meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, bár ezek közül nagyon kevés lépett túl
különbözı képzési szektorok határain. Magyarországra ezen túl jellemzı, hogy az érvényesítési rendszer
elıfeltételeit egyidejőleg és kissé zsúfoltan fejlesztik (OKKR fejlesztése, a kompetencia alapú megközelítés a
közoktatásban, a lassú elmozdulás a tanulási kimeneti eredményeken alapuló programokban, az életpályatanácsadási rendszer kiépítése).

Kapcsolat a meglévı / fejlesztendı képesítési keretrendszerrel és információk az érvényesítés
normáiról 23
Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) említi, hogy szükség van kapcsolat létrehozására a
formális, nem formális és informális tanulás között több ponton is, például ez egy eszköz lehetne, ami növeli a
munkaerı piai rugalmasságát. Ez a következıket állítja: "Szükséges egy nemzeti képesítési keretrendszer
kidolgozása, ami integrált az európai képesítési keretrendszerrel (EKKR), és amely biztosítja majd a szerzett
nem formális és informális kompetenciák elismerését a formális oktatási rendszerben és a munkaerı piacon. A
kimeneti eredmény értékelésére rendszert kell kifejleszteni.”

22 CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Country report Hungary, by Eva Tót
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Nemzeti intézményi keretek 24
Számos fejlesztés zajlott le 2003-2005 között és késıbb is különbözı projektek keretében, de jelenleg nincs
olyan szervezet vagy intézmény, aki felelıs lenne az érvényesítési rendszer létrehozásáért, mőködtetéséért és
továbbfejlesztéséért.

Felelısségek megosztása a különbözı szintek között (nemzeti, regionális, helyi, és szolgáltatói
szint) az érvényesítés különbözı aspektusaiban25
Mivel Magyarország még nem rendelkezik regy mőködı országos rendszerrel, így nem egyértelmő a
felelısségek megoszlása. A fejlesztési kezdeményezések a kormánytól indulnak, az az Európai Bizottság
kezdeményezéseinek erıs befolyásával. A Felnıttképzési törvény a felnıttképzési szolgáltatókat felelıssé
teszi, hogy az elızetes tudásszint-felmérést tegyék gyakorlattá. A törvény magában foglalja annak ellenırzését
is, hogy a felnıttképzési szolgáltatók ténylegesen alkalmazzák-e az elızetes tudásszint-felmérést, melyet ad
hoc ellenırzésben vizsgálnak, és ez a felnıttképzési szektor akkreditációs rendszerében mőködik.
Ezen túlmenıen annak érdekében hogy a képzést nyújtó szervezeteknek legyen szakmai iránymutatása,
módszertant dolgoztak ki egy projekt keretében. Az oktatási minisztérium Kérésére 2003-ban a Nemzeti
Felnıttképzési Intézet kezdett egy módszertani csomagot kidolgozni. Mintegy 53 oktatási intézményekben tett
sikeres jelentkezést, hogy csatlakozzon a projekthez (beleértve kilenc állam támogatott regionális
képzıközpontot is). Az intézmények forrásokat kaptak, hogy fejlesszék IKT infrastruktúrájukat, és
kötelezettséget vállatak, hogy tesztelik a kidolgozott módszertant három évig. Szakértıi csoport dolgozott ki
“Prior Learning Assessment (PLA)” teszteket és írt utasításokat a teszteléséhez a következı területeken: angol,
matematika, marketing, üzleti kommunikáció és faipar. A Nemzeti Felnıttképzési Intézet kifejlesztett speciális
szoftvert is a tesztek megírására és a kiértékelés segítésére. Sajnos az ebben a projektben kidolgozott
vizsgálati eszközök nem tudtak széles körben elterjedni. Ennek oka lehet a Nemzeti Felnıttképzési Intézet
átszervezése, és a kormány a projektet nem támogatta tovább, valamint hogy a kifejlesztett tesztek nagyon
korlátozott szakképzés területet fedtek le. Továbbá, mivel a projekt nem let teljesen befejezve, az eredmények
terjesztése is sikertelen volt.

2.1.1 Az érvényesítési rendszer leírása
A formális vizsgarendszer – felvétel és bejutás26
A szakmai alapképzésbe (iskolarendszerő szakképzésbe) a tanulók az alapfokú és alsó-középfokú oktatás
(általános iskola, ISCED 1A-2A) nyolc osztályának elvégzése után léphetnek be. Az iskolák további felvételi
követelményeket is elıírhatnak (a tanuló korábbi iskolai teljesítménye vagy felvételi vizsga alapján).

24
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Az alap- és alsó-középfokú végzettséggel nem rendelkezı, 15-23 éves fiatalok a szakiskolákban szervezett ún.
felzárkoztató képzésben vehetnek részt. A tanulók e programokban a (11. évfolyamon kezdıdı) szakképzı
évfolyamokra való belépéshez szükséges kompetenciákat szerezhetik meg. 2011/2012-ben a szakiskolák
15,7%-a kínált felzárkóztató képzést mindösszesen 2 337 tanuló számára.
A 2011. évi köznevelési törvény a jelenleg futó felzárkóztató képzési programokat leváltó, új képzési útvonalat
vezetett be Hídprogram néven. A cél hasonló, a program az általános iskolai tanulmányaikat gyenge
eredménnyel vagy egyáltalán nem elvégzı tanulókat kívánja felkészíteni szakiskolai képzésben való
tanulmányaik folytatására. Azok a tanköteles korú tanulók, akik általános iskolai tanulmányaikat elvégezték de –
gyenge eredményeik miatt – szakiskolába már nem nyertek felvételt, a Híd I. programban folytathatják
tanulmányaikat. A Híd I. célja, hogy pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvetı ismereteket és
kompetenciákat. A Híd II. program azokat a tanköteles életkort már betöltı tanulókat célozza meg, akik nem
rendelkeznek általános iskolai végzettséggel, de legalább 6 osztályt befejeztek, és további felkészítést
igényelnek, hogy képesek legyenek felvételt nyerni valamely szakiskolai képzési programba. A Híd II. az ehhez
szükséges motivációs fejlesztést biztosítja, továbbá fejleszti a jogszabályban meghatározott egyes szakmák
sikeres elsajátításához szükséges készségeket és ismereteket, szakmacsoporton belüli pályaorientációs
feladatokat lát el. Jelenleg a szakközépiskola szakképzı évfolyamain az általános felvételi követelmény az
érettségi bizonyítvány (ISCED 3A); vagyis de facto e szakképzı évfolyamok posztszekunder szintőek és a
felsı-középfokú általános képzésbıl (gimnázium, ISCED 3A) érkezı tanulók számára is nyitva állnak.

Értékelés, képesítések és egyéb lehetıségek 27
Mind a szakiskolákban, mind a szakközépiskolákban az OKJ-s szakképesítés a szakmai vizsgán szerezhetı
meg a szakképzı évfolyamokat követıen. A tanulók elsı OKJ-s szakképesítésüket ingyen szerezhetik meg
nappali oktatásban (23 éves korig).
Az OKJ-s képesítések az adott szakmai és vizsgakövetelményben (SZVK) meghatározott foglalkozás
gyakorlására jogosítanak, de nem nyújtanak közvetlen belépési lehetıséget a további/magasabb szintő
oktatásba. A szakiskolát végzetteknek ezért további három évet kell elvégezniük nappali vagy részidıs formális
általános képzésben, hogy megszerezzék az érettségi bizonyítványt, ami a magasabb szintő tanulmányok
folytatásának elıfeltétele. A szakiskolát végzettek körülbelül egyharmada elvégzi e hároméves képzést és
megszerzi az érettségi bizonyítványt.
Az új, 2011. évi szakképzési törvény értelmében a szakiskolát végzettek – az eddig három helyett – két év alatt
szerezhetnek érettségi vagy szakmai érettségi bizonyítványt. Azok pedig, akik a szakiskola elvégzése után
legalább öt éves gyakorlattal és az adott szakképesítésben tett mestervizsgával rendelkeznek, az érettségi
bizonyítvány elızetes megszerzése nélkül is jogosultak lesznek – szakképesítésüknek megfelelı ágazatban –
felsıfokú tanulmányok megkezdésére.

27
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2.1.2 Kapcsolat a meglévı nemzeti képzési keretrendszerrel és az érvényesítésre
használt elıírások
Kapcsolat az érvényesítés és a létezı / kifejlesztendı kreditrendszer között, és az egység-alapú
vagy moduláris szerkezető képesítések 28
A kredit rendszert elıször a felsıoktatási szektorban vezettek be Magyarországon. A felsıoktatási
kreditrendszer a kilencvenes évek elején jelent meg mint a politikai rendszer változásának eredménye, ami
spontán reformokat hozott az egyetemeken is. 1998-ban a magyar kormány kiadott egy rendeletet a
felsıoktatási kreditrendszer bevezetésérıl.
Ez a rendelet kötelezıvé tette, hogy minden felsıoktatási intézménynek be kell vezetnie a kredit rendszert 2002
szeptemberétıl. Az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) már 2000 novembere óta van törvényben elıírva,
és a 2003/04 tanévben vezettek be a gyakorlatban is. Ez kötelezı, és használják is mind a transzfer mind az
akkumulálás területén.
Ma szinte minden felsıoktatási intézmény alkalmazza a kreditrendszert az egyetemi programjaiban, melyeket
továbbszabályoz az Oktatási törvény és a végrehajtási kormányrendeletei. A rendelet rendelkezett az Országos
Kredit Tanács létrehozásáról annak érdekében, hogy szakmai segítséget nyújtson az intézményeknek, hogy
kifejlessze az országos kreditrendszert, és hogy fokozza a hallgatói mobilitást a kreditrendszeren keresztül. Az
érvényesítés kérdése szorosan kapcsolódik a jelenlegi kreditátviteli rendszerhez. A kredit transzfer jelenlegi
gyakorlata azt mutatja, hogy a felsıoktatási tanárok vonakodnak a saját programjukon kívül megszerzett tudást
elismerni, (néha az elutasítás az adott intézmény egy másik programjában megszerzett tudás elismerésére is
vonatkozik). Vannak még mőködési problémák is a kreditátviteli rendszerben, leginkább abból fakadóan, hogy
hiányzik a kimeneti eredmények egyértelmő leírása. A moduláris szerkezető szakképesítések 2006 óta
mőködnek Magyarországon, de a kredit rendszert még nem vezették be a szakképzési ágazatban.

2.1.3 A nem-formális és informális tanulás formáinak azonosítása
A következı két eljárás a nem formális tanulás érvényesítésének sikeres végrehajtásai, még akkor is, ha ezek
az eljárások elszigetelt esetek (és az eljárások során egyetlen kompetencia nyer igazolást).
1. Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (European Computer Driving Licence) vizsga
rendszerének példája. Ez a rendszer tanúsítványt ad IKT-ismeretek birtoklásáról, melyet bármilyen
eszközzel (formális, nem formális és informális) szereztek meg, és az eljárás nemzetközi szabványokon
alapul. 1997 óta van jelen Magyarországon, az ECDL vizsgarendszer koordinációját egy nem kormányzati
szervezet végzi, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT). Az ECDL program is
akkreditált volt 2013 elıtt a Felnıttképzési Akkreditáló Testület rendszerében. Az 2006-2007-es tanévtól
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2.

kezdıdıen az ECDL egy elismert megfelelı vizsgázási mód, és különbözı képzések és szakmai
programok alkalmazzák, és egyre több magasabb oktatási intézmény is használja.
Az idegen nyelvi vizsgák rendszere a másik példa. Ez hagyományosan mindig is nyitott volt bármely
tanulási környezetbıl érkezı tanulók számára. Ez azt jelenti, hogy a felperesek szerez tanúsítvány (a szint
megfelelı a szint a tényleges nyelvtudás) nélkül részt minden nyelvi képzés (azaz megtanulhatják a saját
informális módon). Ezeket a nyelvvizsgákat is szervez akkreditált vizsgaközpontok, és abban az esetben,
sikeres venni adhat a jelöltek akkreditált nyelvvizsgával.

Adatok a létezı érvényesítési esetekrıl 29

Nagyon kevés adat áll rendelkezésre a résztvevık számáról az érvényesítési kezdeményezésekben
Magyarországon:
- Az ECDL vizsgát úgy lehet tekinteni, mint egy egyedülálló képesség értékelési és minısítési programot.
Adatai szerint az ECDL Magyarországon közel 400 akkreditált vizsgaközpontban zajlik országszerte. Bár ehhez
hasonló rendszerek mőködnek Magyarországon, az erıs vezetésnek köszönhetıen az ECDL vizsgát már
széles körben használják. 2009 februárjáig 335 000 ember van regisztrálva a rendszerben (ebbıl 210 000
ember már megkapta a tanúsítványt). A résztvevık száma szerint Magyarország a nyolcadik az ECDL
országok között.
- A nyelvvizsgák tekintetében az Oktatási Hivatal statisztikája szerint több mint 175.000 ember tett nyelvvizsgát.
Nincs további adat arról, hogy hányan szerezték tudásukat a formális képzés kereteken kívül.

1.1.4 Célcsoportok, akik a korábbi tanulások és/vagy tapasztalatok értékelését igénylik
Nincs információ ebben a kérdésben.

1.1.5 Az informális és nem formális tanulás és / vagy tapasztalat érvényesítése a
mezıgazdaság területén
Nincs információ errıl a kérdésrıl, azonban a meglévı kezdeményezések általános leírásai a következı
részben jó képet adnak a magyarországi helyzetrıl.

2.2 A meglévı kezdeményezések áttekintése
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2.2.1 Helyi, regionális és nemzeti kezdeményezések példái30
EU által finanszírozott kezdeményezések31
1. Érvényesítés a felsıoktatásban: A legtöbb kezdeményezés eddig az EU által volt finanszírozva.
Volt egy TÁMOP (SROP) projekt "Érvényesítési modellek fejlesztése a felsıoktatásban" címmel,
mely az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) került megvalósításra, és finanszírozása az
Európai Szociális Alapból történt. A fı cél az volt, hogy kifejlesszenek és teszteljenek egy
"érvényesítési modellt", mely mőködıképes lenne a magyar felsıoktatás rendszerében. Az elsı
lépést a projektben a meglévı, de nem intézményesített érvényesítési gyakorlatok feltérképezése
volt a magyar felsıoktatási intézményekben. Jelentıs Információ győlt össze az interjúkból és
dokumentumok elemzésébıl, melyek 40 intézményt érintettek (további információkat győjtöttek
egyéb ágazatokban is). A legfontosabb megállapítás az volt, hogy a legtöbb felsıoktatási
intézmény már eddig is alkalmaz bizonyos "soft" érvényesítés gyakorlatot (elsısorban a
kreditátviteli rendszerhez kapcsolódóan, mely már tíz éve mőködik szabályozott keretek között
Magyarországon).
2. Másik példa az Önkéntes Központ Alapítvány, akik egy Leonardo da Vinci nemzetközi kutatási
program keretében részt vettek 2003 októberétıl egy "Önkéntes tapasztalatok értékelése
professzionális szempontból (Assessing Voluntary Experiences /AVE/ in a professional
perspective) nevő projektben hat másik partnerországgal együtt. A projekt résztvevıi kifejlesztettek
egy eszközt ("portfolió kompetenciák"), és módszertant, amely alkalmazható lehet az önkéntes
munkában szerzett tanulás és kompetenciák értékelésére, és ez fontos a jövıbeli potenciális
karrierjük szempontjából. Ez a módszertan segíteni tud az önkénteseknek abban, hogy ezen
tapasztalataik alapján könnyebben találjanak munkát a jövıben. 32

2.2.2 A használt módszerek ismertetése33
Bizonyos típusú képzések esetében, például az idegen nyelvi képzések, már évtizedek óta a különbözı
nyelvtudású diákokat szintfelmérésekkel tesztelik annak érdekében, hogy a csoportokban hasonló tudású
diákok legyenek együtt. Erre a szokásos eszköz egy tudásteszt, mely az adott képzési program követelményei
alapján van összeállítva. Ezek a tesztek a formális (iskolai) oktatásból is ismerısek mindenkinek és széles
körben használják is.
30 CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Country report Hungary, by Eva Tót
31
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32 http://oka.hu/cikkek/kompetencia-portfolio-oenkenteseknek, : http://www.oka.hu/alap.php The Foundation was set up by five
non-profit organisations including Foundation for Democratic Youth, and plays an active part in enhancing awareness of
voluntarism in Hungary and organises awareness campaigns.
33 CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Country report Hungary, by Eva Tót
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2.2.3 A használt módszerek elınyei/hátrányai34
Az írásbeli vizsgáztatás módszere általában elınyös, mert ez egy költséghatékony megoldás. Ez költséghatékony, mert szabványosított, olcsó, nagy csoportokban is jól használható, könnyen kiértékelhetı, és
lehetséges elektronikus formában is használni, stb.

2.2.4 Az egyéni elınyök (a célcsoportban)35
Egyenlıre nincs bizonyítékokon nyugvó adat a magánszemélyek elınyeirıl az elızetes tanulás
akkreditációjával kapcsolatban. Csak feltételezések vannak a személyes hasznokról és az egyén motivációjáról
(azaz, hogy például ez egy rövidebb és költséghatékonyabb módja annak, hogy a képesítés szerezzenek).

2. Az APL megvalósításának feltételei Magyarországon a következı szempontokból:
szervezeti keretek, az egyének és a szakképzésben részt vevı tanárok, tanácsadók

A formális oktatási és képzési rendszer szerepe, beleértve a szolgáltatókat36
A helyzet a felsıoktatásban: a korábbi szakmai tapasztalat figyelembe vétele a felsıoktatási gyakorlati
képzésben egy széles körben alkalmazott gyakorlat (de az a jelenlegi felsıoktatási törvény szerint a korábbi
szakmai tapasztalatra elérhetı maximális kredit 30). A diákok mentesülnek bizonyos követelmények teljesítése
alól, fıként a részmunkaidıs és a speciális szakmai képzésben -, de ez a gyakorlat inkább "rejtett", ami nem
átlátható, nem szabályozott, nem hivatalos. Ez az „érvényesítési” gyakorlat erısen függ a képzés típusától és a
tanárok hozzáállásától. A felsıoktatási törvény szerint a jelentkezınek lehet plusz pontokat adni a felvételi
eljárásokban, ha bizonyos készségeket tud dokumentálni, mely releváns az adott oktatási programban (például
a külföldi nyelvi kompetencia melyet nyelvvizsga igazol).

A meglévı információs, tanácsadói és útmutató hálózatok szerepe37
A magyar útmutatói rendszer nagyon töredezett, és minden oktatási alágazat (közoktatás, szakképzés,
felsıoktatás), valamint a munkaerı-piac is saját rendszert mőködtet. A felnıttképzési intézmények
szolgáltatnak némi információt az elızetes tudás értékelésérıl a honlapjukon (a képzési programok és
szolgáltatások nyújtásának részeként). A Munkaügyi és Szociális Minisztérium alatt létrejött egy témába vágó

34 CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Country report Hungary, by Eva Tót
35 CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Country report Hungary, by Eva Tót
36 CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Country report Hungary, by Eva Tót
37 CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Country report Hungary, by Eva Tót
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Országos Orientációs Bizottság 2008-ban. Ennek a bizottságnak az a szerepe, hogy nemzeti stratégiát
dolgozzanak ki pályaorientációs témában és koordinálják a különbözı érdekelt felek tevékenységéit.

Érvényesítés a privát szektorban és a privát szektor szereplıinek részvétele38
Amint azt a korábbi Európai helyzetjelentés Magyarországról 39 írja, a magyar ernyıszervezetek ágazati szinten
nem igazán kezdtek létrehozni konkrét kezdeményezéseket az a nem formális és informális tanulás
érvényesítését illetıen. Általában nézve úgy tőnik, hogy a várakozások szerint a kormány és a nemzeti szervek
(minisztériumok) fogják vezetni a kezdeményezést. Egy központosított megközelítés van érvényben - ami
felülrıl lefelé mőködik, és nem alulról felfelé (az ipari szervezetektıl vagy ágazatokból kiindulóan). Informális és
nem formális tanulást rendszerint formalizált eljárás nélkül ismerik el a munkaerıpiacon, legtöbbször bizonyos
állásokhoz való könnyebb hozzáféréssel (a legtöbb álláshirdetés tartalmaz több éves szakmai
munkatapasztalati követelményt).

Érvényesítés a harmadik szektorban és a harmadik szektorbeli szereplık 40
Eddig nagyon kevés kísérlet történt, hogy a nem formális és az informális tanulás érvényesítését bevezessék a
magyarországi harmadik szektorban. Jelenleg csak kísérleti módszerek példáit lehet találni, mivel nincs kutatás
az ágazatban és a civil szervezetekben az érvényesítésrıl. Itt néhány példát lehet találni új
kezdeményezésekrıl és a megnövekedett tudatosságról az ágazaton belül. Például, az Önkéntes Központ
Alapítvány biztosít letölthetı dokumentumokat az egyéneknek egy "önkéntesség portfólió" létrehozásával,
amelyben rögzíteni lehet az önkéntesség révén szerzett tapasztalatokat. Azonban ez dokumentum-típus
kevésbé terjedt el egyenlıre.41

2.3.1 Érintett szervezetek akik segítik a új eszközök bevezetési folyamatát
2.3.2 A szakképzésben dolgozó pedagógusok és tanácsadók tudatossága a nem formális
és informális tanulás hitelesítésének fontosságáról
Figyelem felkeltés és felvétel42

38 CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Country report Hungary, by Eva Tót
39 Drozd, A. and Hawley, J., 2007, European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning: Hungary.
http://www2.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/EuropeanInventory/publications/inventory/chapters/2007/hungary.pd
40 CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Country report Hungary, by Eva Tót
41 GHK, 2010, Study on Volunteering in the European Union, National Report for Hungary.
http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1015_en.htm,
42 CEDEFOP: European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Country report Hungary, by Eva Tót
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Felnıttképzési és egyéb képzést nyújtó szervezetek leginkább saját honlapjukon adnak tájékoztatást a leendı
ügyfelek/tanulóknak az elızetes tudás értékelésérıl, mivel ez része a kötelezı felnıttoktatási és képzési
szolgáltatásoknak. Mivel nincs mőködı érvényesítési rendszer, nincs részletes iránymutatás az érvényesítésrıl.
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