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Leszkó Hajnalka 
 

Tanulási eredmények mérése, értékelése - Az ismeretjellegű 

tudáselemek felmérésére szolgáló tudásmérő teszt feladatok és 

értékelő rendszer módszertani algoritmusa 
 

 

Fogalmi háttér 
 

Jelen tanulmányban nem kívánok a tudásmérés és beszámítás témakörének teljes körű 

bemutatásával foglalkozni, azonban a fogalomrendszert szükségesnek tartom röviden 

értelmezni. A felnőttképzési törvényben megfogalmazott definíció a korábbi törvény 

megfogalmazásához képest sokkal pontosabb, árnyaltabb. A felnőttképzési törvény 

szerint az „előzetes tudás mérése: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező 

dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai 

alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek 

teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése 

esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt 

fel kell menteni;” (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2. §). 

Az adott időpontban birtokolt tudásra, annak mélységére, kiterjedésére, összetettségére 

fókuszálunk függetlenül a tudás megszerzésének módjától, körülményeitől, színterétől. 

Ezzel el is érkeztünk a napjainkban elterjedő, összetettebb fogalomhoz, azaz a tanulási 

eredmények, angolul „learning outcomes” kifejezéshez. 

A tanulási eredmények állítások a tudás (ismeret), készségek és kompetenciák 

vonatkozásában arról, hogy egy tanulási folyamat befejeztével a tanuló mit tud, mit ért 

és mit képes elvégezni. (Európai Parlament és Tanács 2008). 

A felnőtt által birtokolt tanulási eredmények – amelyekkel egy-egy képzésre érkezik – 

nagyon összetett rendszert alkotnak. A rendszer felépítését értelmezni szükséges, 

mielőtt az elemeinek felmérésére vállalkoznánk. 

 

A tudás szerveződési egységei 
 

A pedagógiai és pszichológiai meghatározást alapul véve a tudás két fő egységre 

tagolható. A tudás egyik formája a deklaratív, leképező jellegű tudás. Ez az ismeret 

jellegű , fogalmi, lexikális tudás, azaz a „tudni mit”. Az adatszerű tudáselemekre kell 

gondolnunk, melyeket ugyan taxatíve vissza tudunk adni, de azok szekventálása, 

tudáskészletünkbe, gyakorlatba történő átültetése külön feladatot jelent az egyén 

számára. Ezzel szemben a procedurális, folyamat jellegű tudás a készségeket, 

képességeket, jártasságokat jelenti, a nevében is utalva arra a procedúrára, melyben 

rendszerezzük, gyakorlattá alakítjuk az ismereteket, azaz a „tudni hogyan” (Csapó, 

2005:62). 
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1. ábra: A tudás szerveződési egységei 

  

(Forrás: Csapó, 2005:62 alapján saját szerkesztés) 

 

Ez a felfogás elvezet a konstruktív tanuláselmélet azon alapvetéséhez, amely azt mondja, 

hogy a tudást egyfajta komplexumként kell kezelni, a procedurális tudáselemek a 

deklaratív jellegű tudáselemekre épülnek. Ezért a mérőeszközök készítésekor és 

alkalmazásakor meg kell vizsgálnunk, hogy az egyes tudáselemek felmérésére mely 

eszköz a legalkalmasabb, szükséges-e azok kombinatív alkalmazása. 

A tanulás eredményét, az egyes tudáselemeket más-más mérőeszközökkel mérhetjük fel. 

Míg az ismeret jellegű tudáselemeket írásbeli tesztekkel, szóbeli felelettel, irányított 

szóbeli kérdésfeltevéssel lehet felmérni, addig a képesség jellegű tudáselemek 

méréséhez bonyolultabb eszközök használata szükséges, például a gyakorlati, szóbeli, 

írásbeli, AC módszer, egyéni vagy csoportos kompetenciamérés, portfólió elkészítése, 

deklaratív önértékelési módszer, interjú, vagy konkrét munkafolyamat megfigyelése 

(Szigeti Tóth, 2009). 

Az ismeret jellegű tudáselemek mérésére szolgáló tesztek közül többnyire a nagyobb 

létszám gyorsabb felmérésére alkalmas írásbeli tesztek terjedtek el. 

 

 

Ismeret jellegű tudásmérő tesztfeladatok írásának algoritmusa 
 

Az ismeret jellegű tudásmérő tesztfeladatok írásának algoritmusát egy ábrával (2. ábra) 

szemléltetem, amelyben a tesztkészítés egyes lépései veszem sorra. 

Mérőeszköz készítésekor első lépésként eldöntjük, hogy mit, milyen jellegű tudáselemet 

szeretnénk felmérni és ahhoz milyen mérőeszközt társítunk, azaz meghatározzuk, hogy 

ismeret jellegű tudáselemek mérésére alkalmas tesztet készítünk. Ezt követően 

behatároljuk, pontosítjuk, hogy mit fogunk mérni, mely szakképesítést vizsgáljuk, illetve 

rátérünk a konkrét módszertani lépésekre, az algoritmus elemeire. 
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Az ismeret jellegű tudásmérő tesztek, tesztfeladatok készítésénél a szakképesítések 

egyes modulját kell alapul venni, vagyis mindig egy modulhoz készítjük a tudásmérő 

tesztet, a modul tudástartalma határozza meg a teszt feladatainak tartalmát. OKJ-s 

szakképesítés esetén a megadott standardhoz igazodunk, azaz a szakképesítésért felelős 

miniszteri rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény tartalmából indulunk ki. 

Az új OKJ-s szakképesítések követelménymoduljának tartalma, a feladat- és 

tulajdonságprofil leírása5 az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) kormányrendeletben vagy az 

országos modultérképet tartalmazó honlapon érhető el. A feladat- és tulajdonságprofil 

rögzíti a képesítés tudásanyagát, kompetenciáit, ezért az ezekben meghatározott 

tudástartalomnak kell megjelennie a mérőeszközben feladatok formájában.  

A nem OKJ-s szakképesítések esetében sztenderdizált szakmai és vizsgakövetelmény, 

valamint a követelménymodul leírása hiányában a képzési program tartalmát kell alapul 

venni, amely meghatározza a képzés tartalmát. A képzési program adja meg a képzés 

keretét, felépítését, moduláris rendszerét. 

                                                           
5 A feladatprofil egy lista az adott követelménymodul munkatevékenységeiről, az adott munkakörben 
elvégzendő feladatokról. A tulajdonságprofil az adott munkakör követelménymoduljának tulajdonságait 
írja le, azt, hogy milyen kompetenciák, ismeretek és szakmai készségek megléte szükséges a feladatprofil 
tevékenységeinek végzése során (2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről). 
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2. ábra: Ismeret jellegű tudásmérő tesztfeladatok írásának algoritmusa - saját szerkesztés 

 



Miután kiválasztottuk a felmérni kívánt követelménymodult, annak felépítését alapul véve a 

modult felbontjuk kisebb tudásegységekre. A tudásegységeket úgy határozzuk meg, hogy 

azok jól körülhatárolható ismereteket tartalmazzanak. Mindig több ismeretelem alkot egy 

tudásegységet, így tovább vizsgáljuk a felépítést. 

A tudásegység további felosztásakor már konkrét ismeret jellegű tudáselemeket is ki 

tudunk választani, például: fogalmakat, definíciókat, szabályokat, törvényeket, elméleteket, 

rendszereket, összefüggéseket stb. A tudáselemeket tanulási eredmények formájában 

kezeljük, vagyis a feladatokhoz a tudáselemeket úgy választjuk ki, hogy azokkal a tanulási 

eredmény meglétére vagy hiányára világíthassunk rá. Például a modultartalomból 

kiemeljük, hogy elvégzésével milyen feladatokat kell tudni ellátni, ehhez milyen ismeretek, 

tudáselemek szükségesek és azokra kérdezünk rá a mérőeszköz feladatában. 

A tesztkészítés következő nagyobb lépésként azt szükséges sorra vennünk, hogy milyen 

forrásanyagból, szakirodalomból állítjuk össze a feladatokat. Valójában már a modul és a 

tudásegységek felosztására is használhatunk szakirodalmat, ezáltal könnyebben 

meghatározhatjuk a legfontosabb tudáselemeket. Ez a szakasz meglehetősen sok 

könyvtárazást, szakirodalom- és forrásanyag felkutatást igényel. Azonban ilyenkor is 

figyelembe kell vennünk a képesítéshez kidolgozott képzési programot, amely 

meghatározza a tananyagot, taneszközöket, a felhasználandó szakirodalmat. 

A kiválasztott tudásegységez, ismeretelemekhez tartozóan kiválasztjuk, rendszerezzük 

az összegyűjtött ismeretanyagot. A rendelkezésre álló anyagot tartalmilag elemezzük, 

ismeretekre, ismeretelemekre bontjuk. Ezeket az ismeretelemeket formálisan elemezzük, 

különböző szempontok szerint kategorizáljuk, csoportosítjuk. A csoportosíthatunk például 

a következő kategóriák szerint: tények (nevek, évszámok, adatok), fogalmak, szabályok, 

eljárások, a tudásanyagot lebonthatjuk nagyobb összefüggésekre (oksági, funkcionális stb.), 

vagy törvényszerűségekre, elméletekre. 

A forrásanyag feldolgozását mindig a kiválasztott tudásegységhez és magához a modulhoz 

kapcsolódóan végezzük. Hiszen az egész rendszerezést nem csak a felkutatott 

forrásanyagra építjük, hanem azt alapvetően meghatározza a modultartalom. Ez azt jelenti, 

hogy sosem lehet elegendő a forrásanyagot önmagában elemezni, hanem azt mindig a 

modul tartalmával összhangban kell megtenni. Ennek oka, hogy adott tudásanyagból más-

más ismeretelemek lehetnek fontosabbak különböző modultartalmaknak megfelelően. 

 

 

Hogyan? – a teszfeladatok készítésének konkrét módszertani lépései 

 

A felnőttképzésben továbbra sem áll rendelkezésre egy olyan mérés-metodikai anyag, 

amely kizárólagosan követendő lenne. A jogszabályok csak a jogi keretét határozzák meg a 

tudásmérésnek, azonban annak módját, szabályrendszerét, menetét nem. Fontos lenne egy 

közösen elfogadott és alkalmazott módszertan, amely egyetemleges lehetne a felnőttképzési 

intézmények számára. 

A következőkben egy lehetséges módszertant mutatok be, amely követendő lehet a 

mérőeszköz feladatainak készítése során. 
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A feladatkészítés lépései: 

 Feladattípus választása, kontextus választása 

 A feladat megszövegezése 

 Vizualitás – megjelenés megtervezése, kivitelezése 

 

A feladattípusokat Csapó Benő csoportosítása szerint célszerű felosztani. Lehetőség 

szerint minden feladattípusnak szerepelnie kell a tesztben, ezzel a mérőeszköz változatos 

és összetett lesz. Fel kell mérnünk, hogy melyik feladattípus lehet alkalmasabb egy-egy 

tudáselem felmérésére, vagy akár több feladatot is készíthetünk ugyanazon tudáselemhez 

(Csapó, 2005:63). 

 

3. ábra: Az ismeret alapú tudás mérésére szolgáló tesztfeladatok típusai 

 

(Forrás: Csapó, 2005:63 - alapján saját szerkesztés) 

 

A tesztek feladattípusait két nagy csoportra oszthatjuk, egyik a feleletválasztó, másik a 

feleletalkotó típusú feladatok. Nevüknek megfelelően a feleletalkotó típusú feladatoknál 

már megadott válaszlehetőségek közül kell kiválasztani a helyes megoldást, a feleletalkotó 

típusú feladatokban a válaszadónak megadott szempontok szerint saját válasz kell 

megfogalmaznia. 

A két nagy csoportot tovább bontjuk különböző feladattípusokra. A feleletválasztó típusú 

feladatok közé tartozik az alternatív választás, amikor a helyes választ a következő 

alternatívák közül kell kiválasztani: igen-nem, igaz-hamis, jó-rossz stb. Ennek a típusú 

feladatnak mindig csak egy helyes megoldása lehetséges, hiszen a két alternatíva kizárja 

egymást. A következő feladattípusban már lehetséges több megoldás, attól függően, hogy a 

többszörös választás típusú feladaton belül egy jó válasz vagy több jó válasz típusú a 

feladat, illetve lehetséges például a legjobb vagy legrosszabb válasz kiválasztása. A válaszok 

illesztése típusú feladatban az összeillő válaszlehetőségeket kell egymás mellé rendelni. A 

hozzárendelés módját, logikai szempontjait mindig meg kell határozni a feladatban. A 

hozzárendelés módja lehet egy az egyhez, egy a többhöz és több a többhöz hozzárendelés, 

illetve csoportosítás vagy relációanalízis a feladat tartalmától, helyes megoldásától függően. 
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A hozzárendelés jelölését mindig egyértelműen meg kell határozni a feladatban, ez lehet 

összehúzásos módszer, betűk és/vagy számok egymás mellé írása stb. (Csapó, 2005:64). 

A feladatalkotó típusú feladatok szintén altípusokra tagolódnak. A kiegészítéses típusú 

feladatnak két változata van: az egy kihagyott fogalom, évszám, név stb. vagy több kihagyott 

fogalom – attól függően, hogy az adott szövegen belül hány kihagyott fogalom van. A 

feleletalkotó típusú feladatok altípusai a rövid válasz, a hosszú válasz, illetve a speciális 

esszé típusú feladat. A rövid válasz típusú feladatban egy szóval, tulajdonnévvel, számmal, 

egyéb szóval kell megadni a helyes választ, a hosszú válasz típusú feladatban már egész 

mondattal, definícióval vagy felsorolással. Az esszé típusú feladatban a válaszadó egy 

hosszabb, összefüggő gondolatsoron halad, megadott szempontok szerint összehasonlít, 

elemez, összefüggéseket ír le, kifejti saját véleményét a meghatározott témára vonatkozóan. 

Ez a feladattípus azért fontos, mert a válaszadónak ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy 

árnyaltabban mutassa be tudását. Ezért célszerű mindig legalább egy, de inkább több esszé 

típusú feladatot alkalmazni a mérőeszközben (Csapó, 2005:68). 

A feladattípusok csoportosításakor a Bloom-féle és a SOLO taxonómiát is érdemes 

megvizsgálni és alapul venni. A Bloom-féle taxonómia a feleletválasztásos technikát, a SOLO 

taxonómia a feleletalkotásos technikát alkalmazza. A SOLO taxonómiából kiindulva a 

tudásanyagokat, tanítási egységek tartalmi és műveleti elemzése alapján eldönthetjük, hogy 

mely feladatok felelnek meg az értékelés céljára. Biggs, J. B. és Collis, K. F. (1982) alkották 

meg a SOLO taxonómiát, melyben a válaszadásnak öt szintje van, az egyén által elsajátított 

tudás minőségétől függően. Csoportosították a feleletalkotó típusú feladatokat, amelyeket 

az egyes tudásanyagokra kell konkretizálni: 

 „tanított vagy bemutatott anyag alapvető megértése, 

 értelmezés hiányos információ alapján,  

 ellentmondó tények, megfigyelések, vélemények összeegyeztetése, 

 a bemutatott anyag értékelése 

 oksági magyarázatok kigondolása 

 fogalom értelmezés szövegösszefüggés alapján 

 nem-verbális anyagok vagy verbális, de nem-tananyagok tartalomelemzése 

 kísérletek kigondolása tervezése megadott hipotézisek ellenőrzésére.” (Harangi 

B. 1986:163). 

 

Harangi B. László professzor még egy 1986-os munkájában vonta le a SOLO taxonómia 

alapján azokat a következtetéseket, hogy a válaszadás módja a feleletalkotás, a 

példamegoldás, melyben elméletileg nem korlátozható a válasz terjedelme és időtartama, 

ugyanis a válaszban lévő információk is utalhatnak a tanulás minőségére, a tudásra. Ennek 

végső következtetése, hogy úgynevezett kiértékelő sablon, megoldási útmutató sem 

készíthető (Harangi B., 1986:163). Ettől az elvtől nyilván el kell tekintenünk a tanulási 
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eredmények felmérésére alkalmas tudásmérő eszköz készítésekor. Annak érdekében, hogy 

mérőeszközünk megfeleljen a későbbiekben tárgyalt jóságmutatóknak, szükséges egy 

szakszerű, módszertanilag kifogásolatlan megoldókulcsot elkészíteni, amely alapján az 

értékelést végző személy el tudja végezni feladatát. Viszont a taxonómia elve, a feladatok 

csoportosítása beépíthető a tanulási eredmények mérésére alkalmas mérőeszköz 

készítésének módszertanába. 

A feladat megszövegezése kapcsán a feladat teljes terjedelmére kell gondolnunk. Ennek 

első része a feladatutasítás, amelyet mindig T/3-ban, magázódó formában adunk meg. A 

feladat célcsoportjára is tekintettel kell lennünk, ezért a feladat szövege, annak nehézségi 

szintje eltérő lehet eltérő célcsoportok esetén. A feladatutasítás annak leírása, hogy a 

feladat során mit kell csinálnia, hogyan kell eljárnia a felmérésben részvevő személynek. Ez 

lehet felszólítás, kérdés, állítás, ennek megfelelően például a következőképp kezdődhet: 

„Kérjük, fogalmazza meg…”, „Válassza ki…”, „Kérjük, írja le…”. Állítás esetén valamilyen 

álláspontot fogalmazunk meg, és a válaszadó feladata lehet például emellett vagy ellene 

érvelni. 

A feladat szövege gyakran már magát a választ is tartalmazhatja, főként a feleletválasztó 

feladatok esetében. Így már a feladat is tartalmazhat ismeretanyagot. 

A vizualitásra nem csupán esztétikai szempontból kell gondolnunk, hanem azt kell 

átgondolnunk, mely feladattípus lehet a legalkalmasabb egy adott tudáselem felmérésére, a 

feladat hogyan nézzen ki, milyen formázási módot alkalmazzunk. A feladatok kivitelezését 

az adott tudáselem, maga a végrehajtandó feladat és a megoldás határozza meg. Például egy 

adott tudáselemre rákérdezhetünk feleletalkotó feladattal, de megadhatjuk egy 

feleletválasztóban is. Ilyenkor az a kérdés, melyik út célszerűbb, a válaszadó 

megfogalmazására vagyunk kíváncsiak vagy például arra, hogy már megadott válaszok 

közül ki tudja-e választani a helyeset. A feladatokhoz megoldási útmutatót készítünk, amely 

alapján az értékelés alapjául szolgál. 

 

 

Megoldókulcs, megoldási útmutató elkészítésének módszertana 
 

A megoldókulcs több az egyes feladatok helyes megoldásának leírásánál, sokkal inkább egy 

részletes útmutató arról, hogy az értékelést végző személynek hogyan kell eljárnia a teszt 

kiértékelése során. Ezért az a legfontosabb, hogy egy mindenre kiterjedő, pontos, 

félreérthetetlen útmutatót készítsünk. Az írásbeli tesztek kritériumai, az ún. jóságmutatók 

ebben segítenek. Az objektivitás azt a célt szolgálja, hogy tesztünk tárgyilagos legyen, a 

teszt eredményének mindig függetlennek kell lennie attól, hogy ki végzi az értékelést. Ezt 

úgy érhetjük el, ha egy részletes, pontos, követhető megoldókulcsot készítünk, ezáltal 

elkerülhetjük a szubjektív értékelést. A második jóságmutató jóságmutató a reliabilitás, 

azaz a megbízhatóság. Célunk, hogy a teszt jól mérje azt, amire kidolgoztuk, vagyis 
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figyelembe kell vennünk a felmért személyek elvárt vagy feltételezett tudásszintjét. A teszt 

nehézségi szintjét a szakképesítés célcsoportja határozza meg, azaz a szakképesítés 

szakmai- és vizsgakövetelményében leírt iskolai előképzettség. Kerülnünk kell a pusztán 

logika útján kikövetkeztethető feladatokat, illetve hogy a feladatok hasonlítsanak egymásra. 

Hiszen ebben az esetben a felért személy kialakíthat egy szisztémát a feladatok 

megoldására, ez pedig nem lehet a felmérés célja. A harmadik jóságmutató a validitás, azaz 

az érvényesség, ami azt jelenti, hogy a tesztnek valóban azt kell mérnie, aminek a mérésére 

kidolgoztuk. A tesztnek le kell fednie az egész modultartalmat, amennyiben egy teljes modul 

tudásanyagát szeretnénk felmérni. Ehhez általában körülbelül 20-25 jól elkészített feladat 

elegendő lehet, de ez függ a modul tartalmától, nagyságától (Csapó, 2005:52). 

A megoldókulcsban, annak szövegében nagyon pontosan meghatározzuk a helyes választ, 

válaszokat a feleletalkotó feladatok esetében ez valamivel nehezebb. A szövegből ki kell 

emelni valamilyen módszerrel, pl. szerkesztési eszközökkel (félkörvér, dőlt, aláhúzott, más 

színű betű stb.) a helyes válaszelemeket, itemeket, vagy a megoldás végén fel lehet 

sorolni azokat. Arra is ki kell térnünk, hogy az egyes itemek helyettesíthetők-e 

szinonimával, más megfogalmazással és érdemes azokat lejegyeznünk. 

Az egyes itemekhez, helyes válaszelemekhez pontszámokat kell társítanunk, azaz 

pontozási rendszert készítünk. A feladatok nehézségi szintjét súlyozással (felfelé/lefelé) 

módosíthatjuk, azaz, ha az itemekre több vagy kevesebb elérhető pontszámot adunk meg. 

Meg kell határoznunk az összesen elérhető pontszámot, amelynek egyeznie kell az egyes 

feladatokban elérhető pontszámokkal és a helyes válaszelemek számával.  

Ezután következhet a kritériumok meghatározása. A tesztelés lehet norma- vagy 

kritériumorientált, azaz a felmért személyek eredményeit összevetjük egymással, vagy 

értékelhetünk előre meghatározott kritérium alapján (CSAPÓ, 2005:59). A 

kritériumorientált értékelésnek megfelelően az ismeret jellegű tudáselemek felmérésekor 

az egyes feladatoknál és az összesen elérhető pontszámokat meghatározzuk, valamint azt a 

kritériumszintet is, amely elérése esetén beszámítási lehetőséget nyújtunk a felnőtt 

számára. Ezeket célszerű százalékban is kifejezni. 

Az értékelést összesítve is elkészítjük, így áttekinthetőbb, hogy az egyes feladatoknál és 

összesen hány pontot ért el a felmért személy. Ezáltal átfogóbb képet kaphatunk a felmért 

tudásról és annak mélységéről. Az eredményt a kritériumoknak megfelelően értékeljük, a 

szint elérése esetén utalunk arra, hogy valamilyen beszámítási lehetőséget nyújtunk a 

felnőtt számára. Mindezt hivatalos adatokkal megerősítjük (felmérést végző személy(ek) 

neve, beosztása, aláírása, a mérés időpontja, helyszíne). 

A tesztfeladat készítésének befejező szakaszában a következő lépéseket követjük: 

• Feladat kipróbálása 

• Feladat korrigálása 

• Feladat beépítése a tesztbe 

• Feladat alkalmazása 
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Ezekben a lépésekben a feladatokat ellenőrizzük, hogy megfelelnek-e a tesztkészítés 

kritériumainak, a jóságmutatóknak és valóban elérik-e a mérés célját. Ebben a fázisban nem 

csak a felmért személy, hanem a felmérést végző személy feladatait is áttekintjük, hogy azok 

megfelelően értelmezhetőek, félreérthetetlenek legyenek. A feladatokat egy egész tesztté 

alakítjuk. Ezt követően a teljes mérőeszközt egy próbamérésnek kell alávetni, és az 

eredményeket több értékelő személlyel értékeltetni. Amennyiben bármely kritériumnak 

nem felel meg a mérőeszköz vagy az egyes feladatok, úgy azokat korrigálni szükséges. A 

mérőeszközt időről időre fejleszteni kell a tananyagnak, a jogszabályoknak, egyéb változó 

tényezőknek megfelelően. 

 

 

Záró gondolatok 

 

Az általam bemutatott algoritmus a tanulási eredmények, azon belül is az ismeret jellegű 

tudáselemek felmérésére alkalmas mérőeszköz készítésének pontjait veszi sorra, röviden 

ismerteti a módszertan lényegi elemeit. 

Ahhoz, hogy a felnőttek adott pillanatban birtokolt tanulási eredményeit figyelembe tudjuk 

venni további tanulási folyamataikban, szükséges lenne egy standardizált módszertan 

alkalmazása, mind a tudás felmérésére vonatkozóan, mind pedig a tanulási eredmények 

teljes elismerési eljárásában. Amíg nem alakítunk ki olyan standardokat, amelyek 

egyetemlegesek, szabályozottak és követendőek a felnőttképzési intézmények számára, 

addig a tanulási eredmények elismerési folyamata továbbra is változó eredménnyel zajlik. 

Az Európai Unió Tanácsa 2012-es ajánlásában megfogalmazza, hogy a tagállamoknak 

legkésőbb 2018-ig ki kell dolgozniuk a tanulási eredmények elismerési rendszerét. Ez 

számunkra nem azt jelenti, hogy eddig az időpontig kapunk „haladékot”, ez azt jelenti, hogy 

most van időnk konkrét, rendszeralkotó lépéseket tenni. Tanulmányommal a módszertan 

bővítéséhez kívánok hozzájárulni. 
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