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Az európai képesítési keretrendszer (EKKR) 
az elmúlt 10 év távlatában 

Mi az EKKR és hogyan működik?

Az EKKR egy tanulási 
eredményekben kifejezett, nyolc 
képesítési szintből álló közös 
viszonyítási keretrendszer.

2008 a létrehozás éve 

2017 az átdolgozás éve

2018 10. évforduló

Nyolc képesítési 
szintből álló 

keretrendszer
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Az EKKR mindenféle típusú  
és szintű képesítést lefed, és 
egyfajta megfeleltetési eszköz 
szerepét tölti be a részt vevő 
országok különböző nemzeti 
képesítési keretrendszerei között.

Mik az EKKR célkitűzései?

Az EKKR azt a célt szolgálja, hogy a képesítések 
átláthatóbbá és összehasonlíthatóbbá váljanak.

Ezenkívül célja még, hogy:

korszerűsítse az oktatási és képzési rendszereket, 

elősegítse az egyének foglalkoztathatóságát, 
mobilitását és társadalmi integrációját, 

összekapcsolja a tanulás valamennyi válfaját, 
továbbá támogassa a tanulási eredmények 
érvényesítését.

Mik a tanulási eredmények?

A tanulási eredmények azt fejezik ki,  
hogy egy adott személy mit tud, mit ért  
meg és mit képes elvégezni.

Leírást nyújtanak a képesítések tartalmáról, és 
világossá teszik, hogy mik az adott tanulóval 
szemben támasztott elvárások.

Támogatják a tanulásban való előrehaladást, 
lehetőséget teremtve a különböző keretek között 
zajló (formális, nem formális vagy informális)  
tanulás összehasonlítására és ötvözésére.
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Hány ország vesz részt az EKKR-ben?

39   

ország vesz részt 
jelenleg az EKKR-ben.

34   
ország feleltette meg 

saját nemzeti képesítési 
keretrendszerét az 

EKKR-nek.

Hogyan alakították ki az EKKR-t?

Az EKKR és a nemzeti képesítési 
keretrendszerek kialakításában és 
megvalósításában az oktatás/képzés, a 
foglalkoztatás és a civil társadalom területén 
tevékenykedő érdekelt felek vesznek részt.

Minden, az EKKR valamely szintjének 
megfeleltethető képesítést olyan 
minőségbiztosítási mechanizmusoknak 
vetnek alá, amelyek garantálják tartalmuk 
és szintjük megbízhatóságát.
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Mik az EKKR előnyei?

Az egyéneknek (munkavállalóknak/
tanulóknak) lehetőségük nyílik rá, hogy…

…jobban megértsék saját képesítésüket a 
tekintetben, hogy mit kell tudniuk, érteniük és 
minek az elvégzésére kell képesnek lenniük.

…valamennyi európai országra levetítve 
átlássák, milyen szintű képzettséggel 
rendelkeznek, és hogy képesítéseik hogyan 
kapcsolódnak a többi megszerezhető 
képesítéshez.

…könnyebben találjanak munkát vagy 
tanuljanak tovább.

Az oktatási vagy képzésszolgáltatóknak 
lehetőségük nyílik rá, hogy…

 

 
…egyszerűbben felmérjék a tanulmányaikat folytatni kívánó 
személyek adott képesítésének tartalmát és szintjét, ebből 
adódóan pedig annak értékét. 
 
 
 
…egyszerűbben összehasonlítsák és értékeljék a különböző 
országokban és különféle tanulási keretek között kiállított 
képesítéseket.

A munkáltatóknak lehetőségük 
nyílik rá, hogy…

…jobban megértsék, mit tudnak, mit értenek 
meg és mit képesek elvégezni a potenciális 
munkavállalók.

…egyszerűbben összehasonlítsák és 
értelmezzék a különböző országokból származó 
és különféle intézményi háttérrel rendelkező 
jelöltek képesítéseit.

…összehasonlítsák a külföldi jelentkezők 
képesítését a nemzeti képesítésekkel, ezáltal 
pedig felmérjék azok relevanciáját, továbbá 
azt, hogy megfelelnek-e a vállalati vagy 
ágazati igényeknek.

A képesítési szerveknek 
lehetőségük nyílik rá, hogy…

…hasznos információkhoz férjenek 
hozzá, amelyekkel értékelhetik 
a külföldi országokban kiállított 
képesítéseket, különös tekintettel  
a szintjükre és a tartalmukra.

…könnyebben elismerjék a külföldi 
képesítéseket.

Források
• Az EKKR-ről szóló ajánlás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=HU
• Tanulási lehetőségek és képesítések Európában: https://ec.europa.eu/ploteus/hu
• Tanulási eredmények: http://www.cedefop.europa.eu/hu/events-and-projects/projects/learning-outcomes
• Adattár a nemzeti képesítési keretrendszerekről: 

http://www.cedefop.europa.eu/hu/events-and-projects/projects/national-qualifi cations-framework-nqf/european-inventory
• A Bizottság szakértői csoportjainak jegyzéke: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=HU/ 
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