
 
 
Zaključki posveta o kreditnem sistemu in kvalifikacijskem okviru, ki je bila v 
Ljubljani, 21. aprila 2005  
 
 
Delo je potekalo v dveh skupinah: 
 

a) Prednosti in nevarnosti uvajanja kreditnega sistema v poklicno in strokovno 
izobraževanje 

b) Nacionalni kvalifikacijski okvir – kaj je in kako ga razumemo?  
 
 
Zaključki  obeh delavnic: 
 
1) Na posvetu smo identificirali ključna odprta vprašanja, dileme in  probleme, tako 

v zvezi z nacionalnim kvalifikacijskim okvirom kot kreditnim sistemom v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Nanje še nimamo dokončnih 
odgovorov, jih bomo pa morali čim prej  najti.  Gre za proces, v katerega se 
bodo morali vključiti vsi akterji (ministrstva, socialni partnerji, sindikati), da bo 
prišlo do rešitev, ki bodo sprejete s soglasjem.  

 
2) Pri pripravi kvalifikacijskega okvira se je potrebno najprej osredotočiti na 

definicijo le-tega, cilje, načela in strukturne elemente) ter ne  prehitro  vnašati 
diskusije o poteh doseganja kvalifikacij. Diskusija o poteh bo sicer potrebna, a 
trenutno je  pomembno definirati kvalifikacijski okvir in opredeliti njegov odnos 
do evropskega  kvalifikacijskega okvira.  
 

3. O nacionalnem kvalifikacijskem okviru in kreditnem sistemu je potrebno 
razmišljati skupaj. Eden od pomembnih ciljev obeh je krepiti vseživljensko 
učenje in posameznikom omogočati, da bodo gradili na pridobljenih učnih 
dosežkih, ko bo prehajali med različnimi strokovnimi področji, ravnmi, različnimi  
izobraževalnimi sistemi ter izobraževanjem in delom. Nacionalni kvalifikacijski 
okvir je referenčna točka za znanje, pridobljeno tako v formalnem sistemu kot 
tudi z neformalnim izobraževanjem in priložnostnim učenjem. 

 
4. Pri definiranju konceptov obeh ostaja veliko odprtih vprašanj:  
 

– Kaj je kredit/kreditna točka v poklicnem in strokovnem izobraževanju? 
– Kako in v katerih kategorijah (znanje, spretnosti, kompetence) definirati učne 

izide/dosežke (learning outcomes)? 
– Kako bomo opredelili odnos med enoto in modulom? 
– Kako bomo opredelili učne obveznosti dijaka (workload)?  
 
Pri opredeljevanju slovenskega kvalifikacijskega  okvira se opozarja na dva 
problema: 
– Koliko stopenj naj ima ta okvir? Dosedanja tradicija  osemstopenjske 

lestvice  se je močno utrdila v slovenski praksi, čeprav Slovenija v svoj pravni 
red  ni  vnesla nekdanjega jugoslovanskega družbenega dogovora o  tej 
problematiki. 



 
– Kako bomo  na to lestvico uvrstili obstoječe kvalifikacije, da bodo ob uporabi 

ustreznih prevajalnikov kvalifikacije ustrezno primerljive s kvalifikacijami v 
drugih državah  EU (na primer mojster)?  

 
  

5. Soglasje je bilo, da potrebujemo enoten kvalifikacijski okvir za vse kvalifikacije 
od najnižjih do najvišjih, pri tem je potrebno zajeti različne kvalifikacije in 
povezati kreditni sistem v poklicnem in strokovnem izobraževanju in 
usposabljanju s kreditnim sistem v visokem šolstvu. 

 
6. Predlagamo, da se pri delu  slovenske kvalifikacijske lestvice uporabljajo  kot 

referenčni okvir  opisniki, ki jih pripravlja  delovna skupina  Evropske komisije.  
 

7. Predlagamo, da se ustanovi vladna ekspertna skupina, ki  naj bo sestavljena iz 
vseh  pristojnih ministrstev in socialnih partnerjev. Skupina naj pregleda 
dosedanje delo, zlasti naj ovrednoti  opravljeno delo skupine, ki  je  delala na 
klasifikaciji izobrazbe. Pregledati je treba obstoječe zakonsko okolje in tudi 
mednarodne dokumente (Irska, Anglija, Škotska, Danska …). Skupina naj 
pripravi  in uskladi predlog slovenskega kvalifikacijskega okvira. Pri tem naj 
izhaja iz naše tradicije. 

 
8. Odprta ostajajo številna terminološka vprašanja, ki jih bo potrebno rešiti. Le 

enotno dogovorjena terminologija lahko zagotovi ustrezno strokovno 
sporazumevanje. 
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