
 

 

Glosszárium 

ALAPOKTATÁS ÉS KÉPZÉS (IVET) – Az alapfokú oktatási rendszerben megvalósuló általános vagy szakképzés, rendszerint a munka világába történő belépést 

megelőzően. /Cedefop 2008/ 

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIAI (IKT) KÉSZSÉGEK – Az információs és kommunikációs technológiák alapvető, az információk 

és adatok megszerzésére, kiértékelésére, tárolására, előállítására és kicserélésére irányuló funkciói hatékony használatának, valamint az Interneten keresztül 

történő együttműködési hálózatokban történő kommunikáció és részvétel készségei. /Cedefop 2012/ 

DIGITÁLIS KOMPETENCIA – Az információs és kommunikációs technológia (IKT) használatának képessége. /Cedefop 2008/ 

DUÁLIS KÉPZÉS – A duális képzés a szakképzés olyan rendszere, amelyben a szakképzési feladatok felelősségén és költségein, a közös érdek elismerésével, 

megosztozik az állam és a gazdaság. A szakképzést folytató intézmények és a gazdálkodó vagy egyéb szervezetek együttesen járulnak hozzá a képzésben 

résztvevők szakmai képzéséhez.  

ELŐZETES TUDÁS – Előzetesen megszerzett, nem elismert képzés vagy tapasztalás útján elsajátított tudás, ismeret és/vagy kompetenciák.  

ELŐZETES TUDÁS ÉRTÉKELÉSE (PLA) – A különböző országokban található hatóságok, felnőttképzési központok, pályatanácsadók, katonai szervek, humán 

erőforrás szakemberek, munkáltatók, képző intézmények, főiskolák és egyetemek által alkalmazott folyamat, melynek során az iskolai oktatáson kívül 

megszerzett készségeket és tudást értékelik a kompetenciák elismerése céljából meghatározott követelmények, kompetenciák vagy tanulási eredmények 

mentén. Az előzetes tudás elismerését számos országban alkalmazzák a gyakorlatban többféle céllal, például az egyén által aktuálisan betöltött pozíció 

felmérésére, szakmai képzettség mérésére, elméleti tudás során szerzett teljesítmény mérésére, toborzás, teljesítményértékelés, pálya- és sikertervezés 

során.  

EURÓPAI SZAKKÉPZÉSI ÉS SZAKOKTATÁSI KREDITRENDSZER (ECVET) – Az egyén által, egy szakma megszerzésére irányuló tanulási eredmények átadására, 

érvényesítésére és, amennyiben releváns, összegyűjtésére szolgáló technikai keretrendszer. Az ECVET eszközök és módszertan az egyes képesítések leírását 

tartalmazza tanulási eredményekre lebontva a hozzájuk rendelt pontokkal, az átviteli és összegzésre vonatkozó folyamatokat, valamint olyan kiegészítő 

dokumentumokat mint a tanulmányi szerződés, eredményjegyzékek és ECVET felhasználói útmutató. /Európai Parlament és EU Tanács, 2009/ 

ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS – Az ember élete során megvalósított tanulási tevékenységek, melyek eredményeként fejlődik az egyén tudása, ismeretei, 

készségei, kompetenciái és/vagy képzettségei személyes, szociális és/vagy szakmai okoknak köszönhetően. /Cedefop 2008/ 



 

 

FELNŐTTOKTATÁS – A felnőttek számára a szakmai és/vagy személyes célból megvalósított alapképzést követően nyújtott általános vagy szakképzés. 

/Cedefop 2004/ 

FORMÁLIS TANULÁS – A szervezett és strukturált környezetben (pl. oktatási, ill. képző intézményben vagy munka közben) megvalósuló tanulás, melyet 

kifejezetten tanulásnak nevezünk (célkitűzéseit, a rá fordított időt és erőforrásokat tekintve). A tanuló szempontjából a formális tanulás szándékos. 

Jellemzően bizonyítvány megszerzésével zárul. /Cedefop 2008/ 

HÁROMOLDALÚ MEGÁLLAPODÁS – a képzőintézmény és a képzőhely képviselője, valamint a képzésben résztvevő írásbeli szerződése, melyben a 

munkaalapú képzés feltételeit, a feladatok megosztását, a kötelességeket rögzítik. 

INFORMÁLIS TANULÁS – A munka, családi vagy szabadidős tevékenység eredményeként megvalósuló tanulás. E típus nem szervezett vagy strukturált 

körülmények között valósul meg a célkitűzéseit, a rá fordított időt és a tanulási támogatottságot tekintve. A tanuló szempontjából az informális tanulás a 

legtöbb esetben nem szándékos. /Cedefop 2008/ 

KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ – A munkaalapú képzésben résztvevő felnőtt. 

KÉSZSÉG – A feladatok teljesítésére és problémák megoldására vonatkozó tudás és ismeret alkalmazásának képessége. /Cedefop 2008/ 

KOMPETENCIA – A tudás, készségek és személyes, szociális és/vagy módszertani képességek munka-, vagy tanulási környezetben és szakmai, illetve 

személyes fejlődési folyamat során történő használatának képessége. /Cedefop 2008/ 

KULCSKÉSZSÉGEK – A mai tudásalapú társadalomban történő érvényesüléshez szükséges készségek (alapkészségek és újonnan szerzett alapkészségek) 

összessége. /Cedefop 2004/ 

MENTOR TANÁR – A képzőintézménynél jogviszonyban álló szakember, felügyeli a képzőintézmény részéről a munkaalapú képzés megvalósulását, 

kapcsolatot tart a képzésben résztvevővel és a képzőhely tanulófelelősével, instruktorával. 

MUNKAALAPÚ TANULÁS – Szakmai környezetben – a munkahelyen (a váltakozó rendszerű képzéshez hasonlóan), vagy a képző intézménynél – végrehajtott 

feladatok során elsajátított tudás és készségek, melyekről visszajelzés is készül. /Cedefop 2011/ 

A szakképzés egyik alapvető aspektusa ebben az esetben az, hogy közvetlenül kapcsolódik ahhoz a küldetéshez, mely hozzásegíti a tanulókat a munka 

világában elengedhetetlenül szükséges tudás, készségek és kompetenciák elsajátításához (ld. még a tanulószerződéses/váltakozó rendszerű képzési 

struktúrák, iskolarendszerű szakképzés, iskolarendszerű programba illesztett munkaalapú tanulás). /Európai Bizottság, 2013/ 



 

 

MUNKAHELY HELYSZÍNÉN KÍVÜLI KÉPZÉS – A mindennapi munkakörnyezettől távol megvalósuló szakmai képzés. A képzési programnak jellemzően csak egy 

részét valósítják meg ebben a formában, rendszerint a munkahelyi képzéssel kombinálják. /Unesco, 1979/ 

MUNKAHELY HELYSZÍNÉN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉS  - A mindennapi munkakörnyezetben biztosított szakmai képzés. Magában foglalhatja a képzés egészét 

vagy megvalósulhat a munkahelyen kívüli képzéssel vegyesen. /Unesco, 1979/. 

MUNKAHELYI INSTRUKTOR – A képzőhelynél jogviszonyban álló szakember, aki azon a szakterületen dolgozik, amelyhez szükséges szakképesítés 

megszerzésére a képzésben résztvevő készül, továbbá ezen feladat ellátásához pedagógiai továbbképzésen vett részt. Az instruktor saját munkafeladatai 

mellett figyel a képzésben résztvevőre, megmutatja a feladat elvégzésének helyes módját, felügyeli munkavégzését, szükség esetén szakmai segítséget, 

tanácsadást nyújt a képzésben résztvevőnek. 

NON-FORMÁLIS TANULÁS – Olyan, (a tanulási célkitűzések, tanulásra fordított idő és a tanulási támogatottság szerint) nem kimondottan tanulásnak 

nevezett, de tervezett tevékenységek során megvalósuló ismeretszerzés. A tanuló szempontjából a non-formális tanulás szándékos. Jellemzően nem zárul 

bizonyítvány megszerzésével. /Cedefop 2008/ 

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS ÉRTÉKELÉSE – Egy képzési beavatkozás, képzési program vagy politika értékeinek elbírálása, kiértékelése szempontrendszerre történő 

hivatkozással (pl. relevancia vagy hatékonyság). /Cedefop 2011/ 

OKTATÁST VAGY KÉPZÉST NYÚJTÓ SZERVEZET/INTÉZMÉNY – Bármely, oktatási vagy képzési szolgáltatást nyújtó szervezet vagy egyén. /Cedefop 2008/ 

OKTATÁSI VAGY KÉPZÉSI PROGRAM – Oktatási vagy képzési célok (tudás, készségek és/vagy kompetenciák megszerzése) elérését segítő tartalom és/vagy 

módszerek, tevékenységek összessége, melyek egy adott időszak alatt logikus sorrendben követik egymást. /Cedefop 2008/ 

OKTATÁSI VAGY KÉPZÉSI ÚTVONAL – Az egyén által tudás, készségek vagy kompetenciák megszerzésére irányuló, egymást követő tanulási szakaszok. 

/Cedefop 2008/ 

SZAKKÉPZÉS EURÓPAI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KERETRENDSZERE (EQAVET) – Az EU tagállamok és a résztvevő országok számára a saját szakoktatási és 

képzési rendszereik minőségének fejlesztése, irányítása és értékelése érdekében kialakított referenciakeret. /Európai Parlament és EU Tanács, 2009/ 

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS /CVET/ - Az alapképzést követően megvalósuló oktatás vagy képzés – vagy a munka világába történő belépést 

követően a felnőttek támogatása: a meglévő tudásuk és/vagy készségeik fejlesztése; a pályamódosítás vagy átképzés miatti új készségek elsajátítása; a 

személyes vagy szakmai fejlődés folytatása érdekében. /Cedefop 2004/ 



 

 

SZAKOKTATÁS ÉS KÉPZÉS (VET) – Olyan oktatás és képzés, melynek célja az egyének egy adott szakmához vagy tágabb értelemben a munkaerőpiacra 

történő belépéshez szükséges tudással, ismeretekkel, készségekkel és/vagy kompetenciákkal történő felruházása. /Európai Képzési Alapítvány, 1997/ 

TANULÁSI EREDMÉNYEK – Az egyén tanulási folyamatai teljesítése során szerzett ismereteinek, tudásának, képességének összefoglalása, melyek tudás, 

képesség és kompetencia formájában kerül meghatározásra.  /Európai Kreditátviteli és -gyűjtési Rendszer (ECTS) felhasználói útmutatója 2015/ 

TANULÁSI EREDMÉNYEK ELISMERÉSE – Formális elismerés: a tudás, készségek és kompetenciák hivatalos elismerése a non-formális és informális tanulás 

keretein belül elsajátított tudás érvényesítése; egyenlő értékek, kreditek vagy jogosultság biztosítása; szakképesítés elismerése (tanúsítvány, bizonyítvány 

vagy egyéb oklevél formájában) révén. /Cedefop 2008/ 

TANULÁSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE – Az egyén tudása, tapasztalata, készségei és/vagy kompetenciái értékelésének folyamata előre meghatározott 

szempontrendszer alapján (tanulási elvárások, tanulási eredmények mérése). Az értékelést jellemzően tanúsítási folyamat követi. /Cedefop 2004/ 

TANULÁSI EREDMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE – A jogosult hatóság által történő megerősítés arra vonatkozóan, hogy az egyén által formális, non-formális vagy 

informális környezetben szerzett tanulási eredményeket (tudás, készségek és/vagy kompetenciák) az előre meghatározott követelmények szerint vizsgálták 

meg és értékelték és azok megfelelnek a validációs (érvényesítési) követelményeknek. A validációs folyamat jellemzően valamilyen oklevél kiadásával zárul. 

/Cedefop 2008/ 

TANULÁSI EREDMÉNYEK TANÚSÍTÁSA – Olyan oklevél, tanúsítvány, bizonyítvány kiadásának folyamata, mely hivatalos formában igazolja, hogy az egyén 

által megszerzett tanulási eredmények (tudás, ismeretek, készségek és/vagy kompetenciák) összességét egy  erre jogosult testület előre meghatározott 

szempontok alapján értékelte. /Cedefop 2008/ 

TANULÓFELELŐS – A képzőhelynél jogviszonyban álló szakember. Ellátja a képzésben résztvevő képzéséhez kapcsolódó adminisztratív és koordináló 

feladatokat, részt vesz a munkaalapú tanulás időszakának megszervezésében és ellenőrzésében. Kapcsolatot tart az instruktorokkal, a mentortanárral, 

koordinálja a képzésben résztvevőket. Akkor érdemes ilyen szerepkört meghatározni, ha a képzőhely tevékenysége szervezetileg tagolt és a képzésben 

résztvevő több – egymástól elkülönülő – helyszínen vesz részt munkaalapú képzésben. 

TANULÓSZERZŐDÉS – A tanulószerződés típusú munkaalapú képzésben a gazdálkodó szervezet (képzőhely ) és a képzésben résztvevő között megkötendő – 

a munkaszerződés egyes elemeit is tartalmazó – írásbeli szerződés. Jelen kézikönyvben tanulószerződésként hivatkozunk az iskolarendszeren kívüli 

felnőttképzésben kötendő szerződésre is. 



 

 

TANULÓSZERZŐDÉSES KÉPZÉS – Rendszerszerűen megvalósított, hosszú időtartamú, munkáltatónál és képző intézménynél egyaránt megvalósuló váltakozó 

képzési időszakok. A tanuló szerződéses jogviszonyban áll a munkáltatóval és díjazást (munkabért vagy egyéb juttatást) kap. A munkáltató felelőssége olyan 

képzés biztosítása a tanuló számára, mely feljogosítja őt egy specifikus szakma elsajátítására. /Cedefop 2004/  

TANULÓ ÖNÉRTÉKELÉSE – Értékelési folyamat, melynek során a tanuló információt gyűjt saját tanulási folyamatára vonatkozóan és véleményezi azt, felméri, 

hogy a pontosan meghatározott célok és követelmények milyen mértékben valósultak meg, beazonosítja az erősségeket és gyengeséget, és ezeknek 

megfelelően hajt végre módosításokat. E folyamat a tanuló saját értékelése a tudásában, készségeiben, folyamataiban és attitűdjében bekövetkező 

személyes fejlődését illetően. (UNESCO 2013) 

TANTERV – Oktatási vagy képzési művelet megtervezéséhez, megszervezéséhez kapcsolódó tevékenységek összessége, mely magában foglalja a tanulási 

célkitűzések, tartalmak, módszerek (beleértve az értékelést is), anyagok meghatározását és az oktatók, illetve tanárok számára szükséges előkészületeket. 

/Cedefop 2008/ 

TEVÉKENYSÉG ÚTJÁN TÖRTÉNŐ TANULÁS – Adott feladat rendszeresen ismétlődő – előzetesen megadott instrukciók alapján, vagy anélküli – gyakorlása 

útján elsajátított tanulás. /Cedefop/ 

VÁLTAKOZÓ RENDSZERŰ KÉPZÉS – Olyan oktatás vagy képzés, melynek különböző szakaszai felváltva valósulnak meg a képző intézménynél és a 

munkahelyen. A periódusok heti, havi vagy éves szinten váltakozhatnak. A résztvevők, az adott országtól és aktuális státuszuktól függően szerződéses 

jogviszonyban állhatnak a munkáltatóval és/vagy biztosíthatnak számukra díjazást. /Cedefop 2008/ 


