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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  

AJÁNLÁSA  

a szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referencia 

Keretrendszerének létrehozásáról.  

Elfogadva a Tanács 2009. június 18-i ülésén.  

 

 



Az EQAVET célja 

 

1. Segítse elő a szakképzés minőségének folyamatos 
fejlesztését.  
 

2. Viszonyítási (referencia) alapként segítse elő és 
támogassa a tagállamok nemzeti, regionális és helyi 
szintű minőségbiztosítási rendszereinek 
kialakítását, fejlesztését, reformját.  
 

3. Növelje az átláthatóságot és az összhangot a 
szakképzés minőségbiztosítása és 
minőségfejlesztése terén az egyes tagállamok 
szakmapolitika kezdeményezései és cselekvési 
akciói között.  
 

 

 



  Minőségi követelmények               MINŐSÉG 

 

 

 

• Világos, egyértelmű cél 

• Bevezetési terv 

• Mérési rendszer  

• Szisztematikus értékelési 

stratégia 

• Látható és dokumentált 

kapcsolat a visszacsatolási 

mechanizmusok és a 

tervezési folyamat között 

• Szisztematikus minőség 

megközelítés 

• ……. 

Q 



Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózat 
 

• Fő cél:  

 Az EQAVET alkalmazásának ösztönzése, előmozdítása, 
szakmai támogatása. 

 Az európai együttműködés fenntartása, fokozása.  

• 34 tagország (Magyarország a kezdetektől tag)  

• Irányítási struktúra 

• EU Bizottság (Foglalkoztatásért felelős főigazgatóság) 

• EQAVET Titkárság 

• Közgyűlés 

• 5 fős Igazgatóság (Magyarország is tagja) 



Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózat 
 

• Kétéves munkaprogram 

• Fő tevékenységek:  

 Tematikus munkacsoportok 

 Peer learning szakmai rendezvények 

 Információs szemináriumok 

 Éves Hálózati találkozó 

 EQAVET Fórum 

 Honlap (www.eqavet.eu) 
 

http://www.eqavet.eu/


EQAVET stratégiai prioritások 
 

1. Az EQAVET kiterjesztése, az EQAVET+ Keretrendszer 
kidolgozása.  

2. Az együttműködés erősítése – NRP-k egymás között, NRP-k  és 
az érdekelt felek - szociális partnerek, szakképző intézmények, 
gazdálkodó szervezetek - között.   

3. A minőségbiztosítás kultúrájának elmélyítése – kiemelten a 
Rigai 2. középtávú célkitűzéshez kapcsolódóan 

„A szakképzés minőségbiztosítási mechanizmusainak 
továbbfejlesztése az EQAVET Ajánlással összhangban, és a 
minőségbiztosítási rendszer részeként folyamatos információs és 
visszacsatolási körök kialakítása és működtetése a tanulási 
eredményen alapuló szakmai alapképzési (IVET) és szakmai 
továbbképzési (CVET) rendszerekben.” 

 

. 



EQAVET+ 7 prioritás területe 

A minőségbiztosítás kérdései az alábbi területeken: 

• Munkaalapú tanulás-képzés és vállalaton belüli képzés. 

• Tanulási eredmények leírásának és értékelésének folyamatai. 

• Szakképesítések kialakítása, értékelése és tanúsítása. 

• Tanulási eredményekhez kapcsolódó pedagógiai folyamatok. 

• A tanárok és a szakoktatók szerepe a minőségbiztosítási 

folyamatokban. 

• A nem-formális és informális tanulásban alkalmazott validációs 

eljárások az Európai Képesítési Keretrendszerrel és a nemzeti 

képesítési keretrendszerekkel összhangban. 

• A minőségbiztosítási ciklus Felülvizsgálat, fejlesztés (Review) 

fázisának tervezése és javítása, továbbfejlesztése. 
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Az EQAVET Nemzeti Referencia Pont (NRP)  

 
Az EQAVET Nemzeti Referencia Pontot (NRP) az NSZFH működteti az NGM 

kijelölése alapján. 

Feladata: ellátni az EQAVET Ajánlásban foglalt feladatokat, többek között: 

• Aktívan részt vesz a EQAVET Hálózat munkaprogramjának végrehajtásához.  

• Folyamatosan tájékoztatja az érdekelt felek széles körét az EQAVET Hálózat 

tevékenységeiről.  

• Rendszeresen  tájékoztatja az EU Bizottságot és a Hálózat tagországait a 

nemzeti szinten végzett tevékenységekről, fejlesztésekről és azok eredményeiről. 

• Konkrét kezdeményezéseket tesz az EQAVET nemzeti kontextusban történő 

ország specifikus bevezetésének és továbbfejlesztésének előmozdítására:  

• biztosítja, hogy az információk eljussanak az érintettekhez, 

• kapcsolatot tart és együttműködik a többi tagállam referencia pontjaival, 

• kapcsolatot tart más szakmai szervezetekkel és munkacsoportokkal. 

 



10 

EQAVET NRP FEJLESZTÉS PROJEKT 2017-2019 

Tevékenységek 

 1. Az EQAVET+ Keretrendszer gyakorlatban történő tesztelése.  

2. Az intézményi szintű pályakövetés módszertani ajánlásának kidolgozása.  

3. Az EQAVET minőségjel / tanúsítási eljárás bevezetésének szakmai 

előkészítése.  

4. Módszertani képzés szakképző intézmények számára az EQAVET Minőség-

biztosítási Ciklus „Felülvizsgálat, fejlesztés” fázisának alkalmazására.  

5. Más EQAVET Referencia Pontokkal való együttműködés előmozdítása. 

6. Hazai társhálózatokkal való együttműködés előmozdítása. 

7. Záró konferencia. 

8. Az EQAVET NRP  honlapjának tartalmi karbantartása. 

http://eqavet.nive.hu   

 

http://eqavet.nive.hu/


Javaslat Tanácsi Ajánlásra: „A minőségi és hatékony 

tanulószerződéses gyakorlati képzések európai keretrendszere” 

14 alapvető kritérium 

 Írásos szerződés. 

 Tanulási eredmények. 

 Pedagógiai támogatás. 

 A tanulás munkahelyi összetevője.  

 Fizetés és/vagy kompenzáció. 

 Szociális védelem. 

 Munkakörülmények, egészségvédelmi és biztonsági feltételek. 

 Szabályozási keret. 

 A szociális partnerek bevonása. 

 A vállalatok támogatása. 

 Mobilitás és az útvonalak rugalmassága. 

 Pályaorientáció és tudatosságnövelés. 

 Átláthatóság. 

 Minőségbiztosítás és pályakövetés. 



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet! 

 
 
 
 
 


