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Az EQF Gyakorlati és információs hálózat - PIN

Az “EQF – Gyakorlati és információs
hálózat” (EQF-PIN) projekt európai
szakszervezetek és más munkavállalóorientált szervezetek hálózatát jelenti. A
PIN hálózatban az Európai Képesítési
Keretrendszerrel (EQF/EKKR) és a Nemzeti
Képesítési
Keretrendszerekkel
(NQF/NKKR) bevezetésével összefüggő
kérdésekről cserélünk tapasztalatot és
információt.
Mit jelent az EKKR / NKKR bevezetése a
munkavállalók szempontjából? Milyen
következménye lesz a bevezetésnek az
oktatásra, képzésre és a munkaerő piacra?
Lesz-e hatása a kollektív tárgyalásokra?
Mit adhat a képességek elismerése – a
munkavállalóknak? Hogyan biztosíthatjuk,
hogy a munkavállalók érdekeit is szem
előtt tartsák ebben a folyamatban?
Együtt keresünk választ ezekre a
kérdésekre, és együtt alakítunk ki a
szakszervezetek körében egy pán-európai
tapasztalat- és információcserét.
További információért látogasson el
honlapunkra
www.eqf-pin.eu
vagy
kapcsolódjon be a PIN fórum vitájába
www.eqf-pin.eu/forum.

Az
Európai
Keretrendszer –

Képesítési
Mit adhat a

munkavállalóknak
szakszervezetnek?

és

a

Dr. Jeff Bridgford
Az Európai Uniós intézmények 2008-an
elfogadták az Európai Unióban a
munkavállalók
mobilitását
erősítő
intézkedések keretében azokat az
ajánlásokat, amelyekkel létrehozták az
Európai
Képzési
Keretrendszert
(EQF/EKKR).
Az EKKR létrehozását elindító alapgondolat
az volt, hogy a rendszer átláthatóbbá teszi
azokat a képesítéseket, melyekkel a
munkavállalók
és
munkáltatók
könnyebben
tudják
megérteni
és
összehasonlítani a különböző országok
különböző képesítési szintjeit. Az EKKR a
teljes képesítési skálát lefedi, kezdve az
alapoktól (tankötelezettségi szint - 1. szint)
a legmagasabb szintig (doktorátus - 8.
szint).
A kezdeményezés közvetve arra is
lehetőséget biztosít, hogy az Európai
Uniós tagállamok a szélesebb és mélyebb
hatás gyakorlása érdekében megalakítsák
saját nemzeti képzési keretrendszerüket
(NKKR-eket); a legtöbb tagállamban ehhez
a szakképzési rendszer teljes áttekintése
szükséges. Az EU ajánlásokban felszólítják
a tagállamokat, hogy igazítsák a nemzeti
szakképzési rendszereket az EKKR-hez,
ennek határideje 2010. Csak néhány
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ország tudta tartani magát a határidőhöz
(Franciaország, Írország, Málta, Egyesült
Királyság), elsősorban azért, mert ezek az
országok a folyamatot már korábban
elkezdték, de tulajdonképpen az összes
ország aktívan dolgozik a rendszeren.
Az EU ajánlásokban ezen kívül felhívják a
tagállamokat arra is, hogy fogadjanak el
olyan intézkedéseket, melyek segítségével
2012-ig kialakítják azt a rendszert,
melyben minden szakképzettség tanúsítvány és oklevél vagy bizonyítvány egyértelműen tartalmazza a vonatkozó
EKKR szint megjelölését is.
Megállapítható elsősorban, hogy az
Európai Unión belül a munkavállalók
számára lehetővé válik, hogy egyik
országból a másikba mehessenek, és a
lehetséges munkáltatóknak egyértelműen
bizonyíthassák képzettségi szintjüket,
végzettségüket
és
ezek
alapján
képességeiket. Ez nem azt jelenti, hogy
ezek a képesítések automatikusan
elismerhetővé válnak, sem pedig azt, hogy
a munkavállalók automatikusan olyan
munkát fognak találni, amely megfelel
képzettségüknek,
de
a
rendszer
segítségével a munkavállalók mindezt
sokkal hatékonyabban érhetik el.
Másodsorban,
a
munkavállalók
szaktudását a „tanulási eredmények”
alapján lehet majd megítélni, ami a tudás,
képességek és készségek összességét
jelenti. Ez hangsúlyváltást jelent, hiszen a
tanulás bemeneti oldala helyett (a
tanulmányi idő hossza és az intézmény
típusa) a tanulás eredményére kerül a
hangsúly - arra, amit a tanuló tud, megért
és képes elvégezni. Ez elsősorban azzal
válik vonzóvá a munkavállalók számára,
hogy ezt az EU ajánlások egy másik
eleméhez kapcsolhatjuk, amely ezen
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összefoglaló írásakor az Európai Bizottság
aktívan támogatott célkitűzése: a nem
formális és informális tanulás elismerése.
Ez az a fajta tanulás, amely a formális
oktatási rendszeren kívül zajlik, például a
munkaerőpiacon, ami gyakran a nem
formális és informális tanulási helyzetek
helyszíne. Különösen vonzó ez a lehetőség
azoknak a munkavállalóknak, akiknek
negatív iskolai tapasztalatai vannak, és
akik csekély mértékű vagy egyáltalán
semmilyen képzési eredményt nem értek
el a formális oktatási rendszerben, mégis
többféle
képességet
tudtak
aktív
munkájuk során megtanulni, anélkül, hogy
ezeket a képességeket és a tudásukat
valamilyen formában elismerték volna.
Fontos ezen kívül az is, hogy a tagországok
nemzeti
képzési
keretrendszereket
dolgozhatnak ki, amelyekbe minden
oktatási intézmény-típust és tudományos
vagy szakmai képesítő intézményt
bevonnak, és ezzel a különböző
rendszerek „átjárhatóságát” erősítik. Ez
azért lehet vonzó, mert a munkavállalók,
és minden tanuló is, kiléphet egy adott
tanulási környezetből, pl. az egyik tanulási
útirányról átléphet egy másikra, az egyik
felsőfokú oktatási intézményből a
szakképzésre
és
újra
vissza.
A
szakképzettséggel
rendelkező
munkavállalók
így
nem
lennének
automatikusan egy konkrét rendszerbe
bezárva (vagy egy másikból kizárva), és
szélesíthetnék
oktatási,
képzési
horizontjukat.
Az EKKR megvalósítása már eddig is sok
érdekes példát mutatott arra, hogyan
lehet vonzóbbá tenni,a szakoktatást és
képzést (SZOK), különös tekintettel arra,
hogy az arányban álljon az egyetemi
végzettségekkel. Van olyan ország, például

Németország, ahol magasabb szintre
emelték a szakmai oktatást és képzést,
például
a
formális
egyetemi
végzettségekkel azonos szintre.
Végül, mindennek előnyei mutatkoztak a
szakszervezetek számára is. Az EU
ajánlások támogatják a különböző
érintettek, ezek között a szociális
partnerek (munkáltatói szervezetek és
szakszervezetek) bevonását mind az
európai szinten az EKKR Tanácsadó
Csoportjába, mind a nemzeti koordinációs
pontokba is, ezzel pedig a szakszervezetek
számára a legtöbb országban megnyílik a
lehetőség arra, hogy részt vegyenek a
különböző
képzési
keretrendszerek
megtervezésében,
felépítésében,
végrehajtásában és értékelésében, és az
ezekre
vonatkozó
vitákban
és
döntéshozatalban. Emiatt az oktatás és
képzés a szakszervezetek politikai
programjába is bekerült, és arra
ösztönözte őket, hogy tagjaik és jövőbeni
tagjaik
munkájához
közvetlenül
kapcsolódó szolgáltatásokat kínáljanak.

A nem formális és informális
tanulás elismerése
A legtöbb európai ország a legnagyobb
hangsúlyt még mindig a formális tanulási
utakra helyezi, azokat a képességeket,
amelyeket nem formális vagy informális
tanulási folyamatban szereztek, sokszor
nem tekinti egyenrangúnak a formális
tanulási
környezetben
szerzett
képességekkel. Az egyénnek nehéz
bizonyítani ezeket a képességeit, és értük
valamilyen formában bért, díjazást kapni.
Ez különösen a szakképzetlen és a
betanított munkavállalókra igaz, őket

fenyegeti leginkább a bizonytalan
életszínvonal, a munkanélküliség és az
alacsony bérek veszélye. Az informális
vagy nem formális tanulásból (RNFIL)
származó képességek elismerése ezért
kulcskérdés
minden
munkavállalói
képviselet számára.
Az informális és nem formális tanulás
mindig is fontos szerepet játszott a
szakképzésben, de az elfogadottsága csak
nagyon ritkán volt ugyanolyan szintű, mint
a formális tanulásé. A nem formális és
informális tanulás érvényesítése és
elismerése, mint az életen át tartó tanulás
fejlesztésének egy formája, egyre nagyobb
figyelmet kap. Amit számos szereplő már
régóta elfogadott – azaz hogy a
munkahely ideális tanulási környezet –
most szélesebb körben is elfogadásra kerül
a szakmai képzés és oktatás terén is. A cél
az, hogy az egyén számára lehetővé váljon,
hogy készségeit láthatóvá tegye, és azokat
bizonyíthassa a munkáltatója felé. A
rejtett képességek láthatóvá tételével
lokalizálhatjuk a már meglévő, de
korábban láthatatlan, de éppen szükséges
készségeket. Ez különösen a vállalati
szinten fontos.
Az informális és nem formális tanulásnak
erősítenie, nem pedig felváltania kell az
oktatási rendszert. Az informális és nem
formális tanulás elismerésének célja
mindig az átláthatóság legyen - nemzeti és
nemzetközi szinten egyaránt. Mindazok
számára, akik hitelesíttetni szeretnék
képességeiket, elérhetővé kell tenni az
alábbi
kritériumoknak
megfelelő
rendszereket és mechanizmusokat:
 A szakmai képességek és a
szakképzési alapelvek képezzék az
elismerés referenciakereteit.
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 Figyelembe kell venni a képesítési
keretrendszer
által
nyújtott
lehetőségeket,
amelyekkel
rendszerszerűen integrálható az
informális és nem formális tanulás
a meglévő képesítési rendszerekbe.
 A
szociális
partnerek
kulcsfontosságú
szereplők
a
hitelesítési rendszer kialakításában.
 A rendszer középpontjában az
egyén álljon.
 A különböző módszereknek és
rendszereknek figyelembe kell
venni a nem formális és informális
tanulás nem standardizált jellegét.
 Szükség
van
egy
formális
keretrendszerre, melynek része a
hitelesítés kritériumait és minőségi
normáit meghatározó nemzeti
szabályozás.
 A meglévő vagy a jövőben
létrehozandó intézményeket /
testületeket el kell ismerni, és
tanúsítványt kell számukra kiadni.
 A hitelesítést a kérvényező egyén
számára ingyenesen kell biztosítani,
a költségeket az adóbevételekből
fedezni.

Elismerési gyakorlatok vállalati
szinten - bevált gyakorlatok és
minőségi mutatók
A nem formális és informális képességek
elismertetése a munkahelyeken: a
kiindulópont
A nem formális és informális képességek
munkahelyi
környezetben
való
elismeréséhez megfelelő módszerekre és a
gyakorlatba való átültetés ismeretére van
szükség;
egy olyan modellre, amely
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betekintést ad az adott területre (mit
jelent a gyakorlatban az elismerés?) és
abba, hogy hogyan tudunk elindulni egy
adott munkaterületen.
Az alábbiakban egy lehetséges eljárás
modelljét vázoljuk:
 a bevált gyakorlatok leírása
 az önértékelés gyakorlatorientált
megközelítése
 vállalatok,
kutatók
és
szakszervezetek
minőségfejlesztésének támogatása
A modellt egy Európa különböző
területeiről származó projektpartnerség
alapján alakították ki. A projekt elején a
partnerek megállapították, hogy minden
résztvevő
számára
fontos,
hogy
megismerjék a nem formális és informális
tanulás elismerésének és hitelesítésének
kérdését. Ennek része, hogy közösen
gondolják végig az idetartozó intézkedések
értékelését, fejlesztését és végrehajtását.
A modell
A modell öt szintet különböztet meg,
amelyeket a bevált gyakorlatok és a
mutatók leírásával bontottak szét. A bevált
gyakorlatok mutatói határozzák meg a
különböző szintek minőségét. A célok
mérésére különböző indikátorok utalnak.
A mutatók és az indikátorok kapcsolatban
állnak
egymással
és
egymáshoz
kapcsolódnak. Nem lenne azonban
értelme csak az indikátorok elérésére
összpontosítani
és
elhanyagolni
a
mögöttes gondolatokat. Ezért mindig szem

előtt kell tartani, hogy az indikátorokat a
mutatók tartalma alapján határozzuk meg.
5. szint
Bevált
gyakorlatok
Indikátorok

c.

A folyamatot csak ismétlődve /
organikus
módon
lehet
működtetni (állandó leírás meghatározás - értékelés vizsgálat).

4. szint
Bevált
gyakorlatok
Indikátorok
3. szint
Bevált
gyakorlatok
Indikátorok
2. szint
Bevált
gyakorlatok
Indikátorok
1. szint
Bevált
gyakorlatok
Indikátorok

Meg lehet ezen kívül határozni
kategóriákat (ebben az esetben „a nem
formális és informális képességek
elismerése”), és különbséget lehet tenni a
fokozatok között: Az 1. szint a
legalacsonyabb teljesítmény szintje (vagy
0), az 5. szint pedig a bevált gyakorlat.
Ez a modell a bevált gyakorlatok helyzetét
írja le egy adott kategórián belül az 5
fokozat alapján. Az elképzelés szerint a
fokozatok leírása nem statikus, sokkal
inkább
a.

egy
fejlődési
folyamat,
amelyet a különböző szintek
leírása tükröz. Minden egyes
fokozat folyamata képlékeny.

b.

A fokozatok intenzív vizsgálata
elvezet
a
szintek
közti
differenciáláshoz
(függőlegesen a fokozatok
között és vízszintesen egy
adott fokozat leírásánál).

A cselekvés felé vezető út
Kiindulópontként egy mátrixot határoztak
meg, mellyel a vállalton belül kialakítható
az informális és nem formális tanulás
elismerésének
rendszere.
Ezt
útmutatóként
vagy
a
különböző
szervezetek közti összehasonlítás és
hitelesítés referenciájaként lehet használni.
A
mátrix
segítséget
nyújthat
a
minőségfejlesztéshez is. De a kihívást
jelentő célok alapján is meghatározható.
Vannak olyan szintek, amelyek a, b és c
pontra bonthatók. A megosztás a szinten
jelentkező különböző elvárások alapján
történik, amivel rá akarunk mutatni
például a strukturális fejlesztésekre, a
pénzügyi források allokációjára és a
munkavállalók részéről a mérhető
fejlődésre (tudásfejlesztésre) is. A
mátrixban a három különböző elvárás
szerinti differenciálás azt is jelezheti, hogy
a három terület egymástól független.
Például az 5. szinten valószínűleg létezik
valamilyen
kapcsolat
a
pénzügyi
ráfordítások és az eredmények (a tanulás
eredménye) között. Ezt a szintet fel lehet
úgy is fogni, hogy akkor érhető csak el, ha
mind a három pontot, a, b és c-t, egyaránt
elérjük.
Egy szint leírásán belül különféle példák
vagy leírások lehetnek. Nem kell minden
leírást teljesíteni. Elég, ha legalább a
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kérések/jellemzők/területek közül egyet
teljesít a vállalat.
Abban az esetben, ha a vállalat teljesíti az
első és a harmadik szintet, de a másodikat
nem, akkor azt az első szintnek kell
tekinteni. A mátrix lépésről lépésre leírja
ezt a folyamatot.
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Szám Szint/Ind
1.

Szint

Mátrix
A vállalat általában támogatja a munkavállalók képességeinek fejlesztését.
A vállalat be kíván kapcsolódni a nem formális és informális tanulás elérésébe.

1.

Indikátor

Képzési nyilvántartás: megmutatja, mennyire támogatja a vállalat a képzést
Tárgyalt és közösen elfogadott képzési idő: a megállapodás dokumentálása
A munkafeladatok dokumentálása / az informális tanulás felelősei
Rendszeres fejlesztési megbeszélések a munkavállalókkal: nyilvántartások
Széleskörű külső és belső képzési kínálat (vállalaton belül és kívül): nyilvántartások
Képzési jogosultság: általános megállapodás a munkáltató és munkavállaló között

2a

Szint

A vállalat (szervezet) erőfeszítéseket tesz azon nem formális és informális tanulás
elismerése terén, melyet nem a vállalat határain kívül szerzett a munkavállaló.
A vállalat (szervezet) összegyűjti meglévő munkavállalóinak életrajzát (készségek és
képességek összegyűjtése) és elemzi azokat annak érdekében, hogy feltárja, mely
készségeket és képességeket kell fejleszteni.

2a

Indikátor

A képességek és készségek összegyűjtésének bizonyítéka: elemzés.
A vállalat munkavállalóinak legalább x százalékának elemzése bizonyítható.

2b

Szint

A vállalat szervezési folyamataiban, hogy a tanulási kultúrát kezdi előtérbe helyezni: pl.
szakszervezeti és menedzsment közös-bizottságot hoz létre, elismeri a vállalat
szakszervezeti képzési képviselőjét és / vagy tárgyalásokat folytat arról, hogy a vállalat
értékesítési/vagy költségvetési forrásait a munkavállalók képzésére és oktatására, ennek
keretében a nem formális és informális tanulásra fordítja.

2b

Indikátor

A szakszervezeti és menedzsment közös-bizottság, a képzési képviselő jegyzőkönyvei és
a bizottság és/vagy képzési képviselő célkitűzéseinek és feladatainak meghatározása.
A költségvetés/a költségek meghatározása.

3

Szint

A vállalat hozzáfogott ahhoz, hogy megállapodjanak a hitelesítés folyamatának
kialakításáról; Megállapodás született a munkavállalói képviselők és a menedzsment
között. Az akkreditáció célját a közös célok alapján határozták meg.
A menedzsment, a HR és a munkavállalói képviselők elkezdték kidolgozni a nem
formális és informális komponensek akkreditációjának folyamatát és útmutatóit.
Hitelesítik és akkreditálják a nem formális és informális komponenseket - a mintaprojekt
alapján. A hitelesítésre a formatív vagy összesítő értékelés alapján kerül sor. A döntés
módja - formatív vagy összesítő - és a technikák meghatározása önmagában jelzi az
általános hitelesítési folyamat célkitűzését.

3

Indikátor

A nem formális és informális akkreditációs mintaprojekt idején az összes munkavállaló
10 százalékának hiteles akkreditációját jegyzik.
A menedzsment, a HR és az üzemi tanács üléseinek jegyzőkönyvei.
A megállapodást és az útmutatót (tervezetet) egy dokumentumban lehet rögzíteni.
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Szám Szint/Ind

4a

Szint

Mátrix
A vállalaton belül jó a tanulási környezet. A folyamatot az üzemi tanács és a
menedzsment optimalizálta, mely lehetővé teszi, hogy minden munkavállaló, különösen
a nők, a részfoglalkoztatásúak, és a kölcsön munkavállalók, stb. számára is hozzáférhető
legyen.
A munkavállalókat a munkafolyamat során aktívan segítik a tanulásban. A folyamatot
világosan meghatározzák, pl. a kapcsolattartók kijelölésével.
Az útmutatók tartalmazzák a portfolióra vonatkozó ajánlásokat is.
A vállalat munkavállalóinak általános tudása érezhetően javul, amit az előre
meghatározott hitelesítési kritériumok alapján 12 hónapon belül a nem formális és
informális tanulás akkreditációjával lehet mérni.

4a

Indikátor

Vitafórum, pl. a munkavállalói képviselők és menedzsment között - egyfajta tanulási
bizottsággal. Jegyzőkönyvek.
A portfoliókat „hitelesítik” a munkáltatók, pl. pecsételéssel, aláírással és/vagy egyéb
hasonló módon.
A munkavállalók (40 százaléka) rendelkezik képességei (portfoliója) hitelesített
igazolásával.

4b

Szint

A vállalat és a szakszervezet közösen meghatározza a tervet, a rendelkezésre álló
forrásokat és a célkitűzéseket, amelyek segítségével minden évben bevonják a
munkavállalókat a folyamatba; A munkavállalókat anyagilag és oktatási téren is segítik a
nem formális és informális akkreditáció elérésében.
A vállalat munkavállalói érezhetően fejlődnek, a fejlődésüket a nem formális és
informális tanulás akkreditációjára vonatkozó előre definiált indikátorok alapján lehet
meghatározni.

4b

Indikátor

A munkavállalók részvételének összegyűjtése (biztosítása).
Az indikátorok meghatározása: az összes munkavállaló 50 százalékának bevonása, a
nem formális és informális oktatás költségvetésének (a működő tőke százalékaként)
tárgyalás útján/meghatározott aránya (a menedzsment és a munkavállaló képviselők
megegyezése alapján).
A nem formális és informális tanulás sikeres akkreditációjának eredményeként, melyet
egy számmal igazolnak, a munkavállaló előléptetése. A munkavállalók helyzete javul; a
nem formális és informális tanulás elismerésében érintett munkavállalók legalább 20
százaléka igazolni tudja, hogy tudása 20 százalékkal növekedett.
A források terve, a költségvetés és a tervezett lépések ütemtere dokumentált formában
rendelkezésre áll.

5a

Szint

A vállalaton belül „ideális” tanulási körülmények vannak. Ezt a termelés és a HR
menedzsment tanulásra vonatkozó tervének magas szintű integrációja is tükrözi.
Összegyűjtik a kvalitatív mérési adatokat, amelyek azt dokumentálják, hogy a nem
formális és informális tanulás elismerése megvalósult és a HR fejlesztés stratégiájává
vált.
Olyan karrierút működik, amely jutalmazza a megszerzett képesítéseket. A
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Mátrix
foglalkoztatás és a munkavállalók továbbképzése közti kapcsolatot igazolni tudják.
A vállalat munkavállalóinak általános tudása érezhetően javul, amit az előre
meghatározott kritériumok alapján 12 hónapon belül a nem formális és informális
tanulás akkreditációjával lehet mérni.

5a

Indikátor

A munkavállalók legalább 60 százaléka részt vesz a vállalaton belüli tanulási
környezetben, ezt a nem formális és informális tanulás alapján a HR fejlesztésben való
közvetlen részvétel is igazolja.
A vállalat munkavállalóinak 40 százaléka érezhetően fejlődik, amit a nem formális és
informális tanulás akkreditációjára vonatkozó előre meghatározott indikátorok alapján
20 százalékban lehet meghatározni.

5b

Szint

Létezik egy a tárgyalások alapján meghatározott, készségekre és képességekre épülő
fizetési rendszer, amellyel jutalmazzák a nem formális és informális tanulást, és egyéb
képzési és tanulási eredményt és fejlődést a munkavállalók körében. Ha a meglévő
kollektív szerződések nem a nem formális és informális tanulásra alapulnak, akkor a
vállalat egyéb díjazási vagy jutalmazási rendszert határozott meg.

5b

Indikátor

A munkavállalók legalább 80 százaléka technikai értelemben részt vesz abban a fizetési
rendszerben, amely jutalmazza a nem formális és informális tanulást.

5c

Szint

A vállalat előírja és gyakorolja a nem formális és informális tanulás folyamatának
gondolatát. Ezt tükrözi, pl. az erre a területre vonatkozó szakmai csere más
vállalatokkal, szakértőkkel, tudósokkal és szervezetekkel.
Működik a tanulás kultúrájának elősegítését szolgáló támogató rendszer. Ebben részt
vesznek, pl. a szakszervezetek képzési felelősei, mentorok, HR szakértők és külső
szakértők.

5c

Indikátor

A vállalaton belül felméréseket folytatnak. A munkavállalók legalább 80 százaléka tud a
támogató rendszer létezéséről. A munkavállalók 60 százaléka elégedett vele.
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A szintek továbbfejlesztése: Az
öt szintet tovább lehet
fejleszteni. Ezek nem statikusak.
Az
akadályokat
(azok
meghatározását minden egyes
szakaszban)
újra
lehet
definiálni a vállalatok, a kutatás
és
a
szakszervezetek
tapasztalatai alapján.



Új kategóriák: A Platformot új,
egymással
összefüggő,
egymáshoz
kapcsolódó
témákkal lehet bővíteni.



Összehasonlítások: A vállalatok
és
szervezetek
működő
elismerési
rendszerük
létrehozásánál
a
mátrixot
összehasonlítási pontok és
párhuzamok referenciájaként
használhatják.

További fejlődési lehetőségek
A tanulási platform továbbfejlesztésére
rengeteg lehetőség van:
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A nemzeti helyzetekhez való
alkalmazkodás: Az eredményt
egy
közös
európai
megállapodás
alapján
dolgozták ki. Ezért általános
megfogalmazása
viszonylag
absztrakt. Csak a nem formális
és informális tanulás általános
megközelítését és definícióját
tartalmazza. Az 1-5. szinteken
meghatározott normákat a
gyakorlati működésre való
„átültetés”
során
referenciaként lehet használni.

