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4. Műhely - Az MKKR mint az oktatás, a 
munka világa és a társadalmi szereplők 
közti kommunikációt támogató eszköz 

 



Munkaterv a 90”-re 
• Hol a munka világa? (problémafelvetés) 10” 
• Kerekasztal beszélgetések:  

K1 Pályatanácsadóként, karrier tanácsadó/ coachként/munkaadóként/kamaraként… 
hogyan használná fel az MKKR-t? (20”) 

• Mit látnak a kerekasztalok? (6*3”) 
 
• … és ha konkrét kérdést teszünk fel; (20”) 

K2 Egy konkrét munkaerőigény/ munkaköri követelményprofil vagy egyéni pályacél 
(cselekvési terv) kialakításakor milyen haszna lehet a MKKR/EQF-nek?  

• Mit látnak a kerekasztalok? (6*3”) 
 

• Záró kérdés (10”) 
K3 Milyen hozzáadott értéket hordozhat az MKKR/EQF a munkaerő-fejlesztésben, 
kölcsönzésben, pályafejlesztésben?  
 
Legnehezebb elképzelni ….. 
Legnagyobb szükség volna rá …. 
 
 

 
 
 



MKKR a munkaerőpiacnak?  

OH MKKR brosúra munkaadóknak 



…ez volt a válasz, de mi volt a kérdés? 
Nemzeti képesítési keretrendszer a munkaadóknak (OECD,2008)  
 
- A gyakorlatban a képesítési keretrendszerek nem feltétlenül 

sikeresek az összes érintett elvárásainak a koordinálásában, ha 
nincsen közöttük konszenzus a prioritások vonatkozásában.  
- AT, DE,DK háromoldalú (munkaadó, szakszervezet, kormány) tervező 

tanácsok közösen dolgozzák ki a képesítési elvárásokat  
- UK    Sector Skill Council – Országos Foglalkoztatási Sztenderdek 

kompetencia igényei és képzés  
- AU részfokozatok elismerése (felsőoktatásban)  

- Pályaválasztási, karrier tanácsadás és MKKR  pályatervezéshez 
- Felsőoktatási, szakképzési gyakorlat és munkapiac összhangja 

gyakorló üzleti szakemberek bevonásával  

Forrás: Felsőoktatás a 
tudástársadalomért, OECD 2008, 
magyar kiadás: TKA 
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Vissza a közös munkához 
• Kerekasztal beszélgetések:  

K1 Pályatanácsadóként, karrier tanácsadó/ 
coachként/munkaadóként/kamaraként… hogyan használná fel az 
MKKR-t? (20”) 

• Mit látnak a kerekasztalok? (6*3”) 
• … és ha konkrét kérdést teszünk fel; (20”) 

K2 Egy konkrét munkaerőigény/ munkaköri követelményprofil vagy 
egyéni pályacél (cselekvési terv) kialakításakor milyen haszna lehet a 
MKKR/EQF-nek?  

• Mit látnak a kerekasztalok? (6*3”) 
• Záró kérdés (10”) 

K3 Milyen hozzáadott értéket hordozhat az MKKR/EQF a munkaerő-
fejlesztésben, kölcsönzésben, pályafejlesztésben?  
 
Legnehezebb elképzelni ….. 
Legnagyobb szükség volna rá …. 
 
 

 
 
 


