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Razvoj politike na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

Bruselj, 3. december 2004 
 Ni lektroriano 

NA POTI DO EVROPSKEGA KVALIFIKACIJSKEGA OKVIRA (IN 
PRENOSNEGA KREDITNEGA SISTEMA V POKLICNEM IN STROKOVNEM 
IZOBRAŽEVANJU) 

V pričujočem dokumentu podajamo pregled dosedanjih prizadevanj za razvoj evropskega 
kvalifikacijskega okvira (EQF),  ki zajema vse stopnje izobraževanja in usposabljanja ter 
zagotavlja tesno povezavo s trgom dela. Poglavitni namen okvira je omogočiti 
državljanom, da čim bolje izkoristijo bogato raznolikost priložnosti za izobraževanje, 
usposabljanje in učenje v Evropi, da se krepi komunikacija in transparentnost med 
posameznimi sistemi in izvajalci, olajša priznavanje in spodbuja mobilnost. V dokumentu 
je tudi priloga, ki vsebuje predlagani pristop pri izvajanju Evropskega prenosnega 
kreditnega sistema v poklicnem in strokovnem izobraževanju (ECVET). 

1. MANDAT 

V skupnem vmesnem poročilu Sveta za izobraževanje in Komisije (februar 2004) o 
izvajanju delovnega programa1 »Izobraževanje in usposabljanje 2010« so poudarili  
prednostni pomen razvoja evropskega kvalifikacijskega okvira, ki bo bistveno prispeval 
k uspehu lizbonske strategije. V poročilu so zapisali, da bi se tako ustvaril skupni 
referenčni okvir, s katerim se zagotavlja in spodbuja transparentnost, prenos in 
priznavanje kvalifikacij in kompetenc. Predvideno je, da se evropski kvalifikacijski okvir 
izvaja prostovoljno, zato ne predstavlja pravne obveznosti.  

2. KVALIFIKACIJSKI OKVIRI NA NACIONALNI IN SEKTORSKI RAVNI, POTREBA PO 
TRANSPARENTNOSTI IN KOMUNIKACIJI 

Kvalifikacijski okviri se trenutno oblikujejo v mnogih državah, in sicer tako v Evropi kot 
tudi izven njenih meja (OECD 2003, 2004). Kvalifikacijski okviri nastajajo v različnih 
modelih in oblikah, kar je odvisno od posebnosti posameznih nacionalnih držav. Skupna 
želja vseh, ki sodelujejo v tem projektu, je, da bi bili kos naraščajoči zahtevnosti sodobnih 
sistemov izobraževanja, usposabljanja in učenja. Cilj kvalifikacijskega okvira je, da se 
(dijakom, staršem, delodajalcem in oblikovalcem politike) podrobneje razložijo glavne 
poti, ki vodijo do pridobitve posamezne kvalifikacije, ponazorijo možnosti in načini 
napredovanja znotraj sistema, opredeli obseg, do katerega je možen prenos, in predstavi, 
na kateri osnovi se sprejemajo odločitve o priznavanju.  

Razvoj kvalifikacijskega okvira v 32 državah, ki sodelujejo v procesu Köbenhavn-
Maastricht, je trenutno v različnih fazah. Posledično se pojavljajo težave, saj postaja 
komunikacija (možnost »navzkrižnega branja«) med temi okviri in sistemi vse bolj 
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zahtevna, kar lahko ovira čezmejno sodelovanje in razvoj. Težave pri komunikaciji pa 
postajajo še bolj pereče zaradi teženj, da se kvalifikacijski in kompetenčni okviri raz-
vijejo tudi na sektorski ravni.    

Evropski kvalifikacijski okvir je potreben, da bi se omogočila komunikacija med raz-
ličnimi okviri in sistemi ter vzpostavila referenčna točka za razvoj nacionalnih kvalifi-
kacijskih okvirov. Za uspeh tovrstnega projekta je potrebna nevtralna skupna referenca, 
ki se nanaša na učne rezultate in se izraža v obliki kompetenc, in ne kot struktura 
konkretnih nacionalnih ali sektorskih sistemov ali okvirov izobraževanja in usposab-
ljanja.  

3.  DODANA VREDNOST ZA DRŽAVLJANE, PODJETJA IN SISTEM IZOBRAŽEVANJA IN 
USPOSABLJANJA; NAMEN EVROPSKEGA KVALIFIKACIJSKEGA OKVIRA 

3.1 Podpora državljanom  

Evropski kvalifikacijski okvir je treba razviti na način, ki bo državljanom omogočal 
nemoteno navigacijo in prehod znotraj zapletenih sistemov in med njimi, tako da bodo v 
tem širšem okviru lahko poiskali svoje učne rezultate. Ob upoštevanju teh dejavnikov 
lahko okvir razumemo kot nekakšno preglednico za branje. 

3.2 Podpora podjetjem in sektorjem 

Številne interesne skupine na sektorski in panožni ravni zahtevajo evropski kvalifikacijski 
in kompetenčni okvir, v središču katerega so določene referenčne stopnje2. Tovrstni okvir 
bi delodajalcem in delojemalcem omogočil, da določijo medsebojne povezave, sinergije 
in možna prekrivanja med ponudbo izobraževanja in usposabljanja v njihovem sektorju 
in med posameznimi sektorji. Evropski okvir bi ravno tako prispeval k razvoju 
evropskih/mednarodnih rešitev v izobraževanju in usposabljanju. Predstavniki sektorjev 
potrebo po tem močno poudarjajo.    

3.3 Podpiranje razvoja politik in sistemov izobraževanja in usposabljanja  

Skupni okvir bo oblikovalcem politik, institucijam za izobraževanje in usposabljanje ter 
drugim izvajalcem omogočil, da bodo učne ponudbe umestili glede na referenčne stopnje, 
ki bodo znane vsem v širšem evropskem prostoru. Evropski kvalifikacijski okvir tako 
ustvarja dodano vrednost za nacionalne sisteme izobraževanja in usposab-ljanja, saj 
spodbuja primerjave med okviri in  sistemi.   

3.4 Priznavanje kompetenc 

Skupne referenčne stopnje znotraj evropskega kvalifikacijskega okvira zagotavljajo 
skupen referenčni okvir za organe, ki so pristojni za priznavanje rezultatov izobraževanja, 
usposabljanja in učenja. Evropski kvalifikacijski okvir bi imel isto vlogo pri delu zunanjih 
agencij, ki vrednotijo in akreditirajo ustanove za izobraževanje in usposabljanje. Lahko 
pa bi se izkazal za pomembnega tudi pri ocenjevanju in priznavanju kvalifikacij 
priseljencev, ki prihajajo izven območja EU. 

                                                 
2 Koncept so ponazorili na seminarju o »Evropskih rešitvah za izobraževanje in usposabljanje na sektorski 

ravni«, ki sta ga oktobra 2004 organizirala nizozemsko predsedstvo in Komisija. 



  

4. MODEL ZA ZGRADBO EVROPSKEGA KVALIFIKACIJSKEGA OKVIRA  

Zgradba evropskega kvalifikacijskega okvira bi temeljila na številnih, dobro opredeljenih 
referenčnih stopnjah, ki bi ustrezale vsem stopnjam formalne izobrazbe, ravno tako pa bi 
bile v skladu z vsemi stopnjami kompetenc, ki so jih posamezniki pridobili z različnim 
združevanjem formalnega, neformalnega in informalnega učenja. Referenčne stopnje pa 
bi bilo vendarle treba dopolniti in podpreti z nizom skupnih načel/smernic in z vrsto 
skupnih instrumentov in orodij, ki so prilagojeni državljanom. Pristop je ponazorjen v 
prikazu 1. 

4.1 Skupne referenčne stopnje, ki podpirajo evropski kvalifikacijski okvir  

Evropski kvalifikacijski okvir bo podprl niz skupnih referenčnih stopenj za kvalifikacije, 
ki se opisujejo kot učni rezultati in izražajo kot kompetence. Skupne referenčne stopnje 
se bodo v prvi vrsti navezovale na učne rezultate, ne pa na konkretne programe ali 
institucije v izobraževanju in usposabljanju. Skupne referenčne stopnje bodo zagotavljale 
nekakšno »preglednico za branje«, kar bi omogočilo medsebojno po-vezavo različnih 
učnih rezultatov.  

4.2 Skupna načela in smernice  

V zadnjih letih smo bili predvsem zaradi posledic köbenhavnskega in bolonjskega 
procesa ter skupnih ciljev za 20103 priča izjemnim prizadevanjem za razvoj evropskih 
načel in okvirov, ki zagotavljajo skupno smer za prihodnji razvoj in podlago za oboje-
stransko zaupanje.  

4.3 Skupni instrumenti in orodja  

Praktičen pomen evropskega kvalifikacijskega okvira za državljane, delodajalce in 
izvajalce bo krepil niz instrumentov, kot so nov okvir za transparentnost Europass, 
podatkovna baza Ploteus4 o učnih priložnostih ter evropski kreditni in zbirni sistemi.  

5. ČASOVNI RAZPORED   

November 2004: Prvi sestanek ekspertne skupine, ki jo je imenovala Komisija.  

April 2005: Komisija na podlagi dela ekspertne skupine (delovni dokument Komisije) 
predstavi prvi načrt za evropski kvalifikacijski okvir. 

Maj 2005: Razprava o visokošolskem delu predvidenega načrta evropskega kvalifi-
kacijskega okvira na ministrskem sestanku v Bergnu (bolonjski proces).  

Od aprila do oktobra 2005: Obsežno posvetovanje o načrtu evropskega kvalifikacij-skega 
okvira z interesnimi skupinami v državah članicah, socialnimi  partnerji in predstavniki 
sektorjev industrije in storitev.  

                                                 
3 V poročilu o izvajanju »Izobraževanja in usposabljanja 2010« (skupno vmesno poročilo Sveta in 

Komisije, februar 2004)3 so zapisali, da lahko razvoj skupnih evropskih načel in smernic koristno 
podpre nacionalne politike na področju izobraževanja in usposabljanja, zato mu je treba posvetiti 
prednost. 

4 http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp  

http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp


  

2005-2006: Uradna predstavitev Komisijinega predloga evropskega kvalifikacijskega 
okvira.   

Vprašanja  

Če zgornjo predstavitev uporabimo kot izhodišče, so naslednja vprašanja temeljnega 
pomena za prihodnji razvoj evropskega kvalifikacijskega okvira in sistema ECVET: 
Kako lahko evropski kvalifikacijski okvir ustvari dodano vrednost v razvoju 
kvalifikacij in kompetenc na nacionalni ravni? 

• Komu mora biti evropski kvalifikacijski okvir v prvi vrsti namenjen - 
posamezniku, nacionalnemu sistemu izobraževanja in usposabljanja ali trgu 
dela? Lahko posamezne interese združimo in uravnotežimo? 

• Kako lahko prostovoljni evropski kvalifikacijski okvir učinkovito deluje kot 
model in preglednica za branje ter primerjavo med različnimi nacionalnimi ok-
viri in sistemi, bodisi obstoječimi ali tistimi, ki se razvijajo ali načrtujejo? 

• Kdaj bi moral biti evropski kvalifikacijski okvir popolnoma pripravljen za 
izvedbo? 

• Ali načrtovani pristop za razvoj prenosnega kreditnega sistema v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (ECVET), ki konkretno temelji na kompetencah in 
potrjevanju učnih rezultatov, ustreza potrebam učečih na evropskem trgu dela? 

 

Priloga 

EVROPSKI PRENOSNI KREDITNI SISTEM V POKLICNEM IN 
STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ECVET) 

1. ECVET: SISTEM ZA VSE DRŽAVLJANE  

Konkretni cilj Evropskega prenosnega kreditnega sistema (ECVET) je spodbujanje 
individualne mobilnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju, in sicer znotraj 
nacionalnega sistema oz. med različnimi nacionalnimi sistemi. Sistem bo tako posa-
meznikom omogočil, da bodo lahko oblikovali in uresničili svojo individualno učno 
poklicno pot, ravno tako pa bo prispeval k ustvarjanju dodane vrednosti pridobljenega 
znanja in kompetenc, predvsem zaradi mobilnosti. Sistem nadalje spodbuja sodelovanje 
na podlagi obojestranskega zaupanja med oblastmi in ostalimi interesnimi skupinami, 
odgovornimi za sisteme poklicnega in strokovnega izobraževanja – bodisi v 
mednarodnem, nacionalnem ali čezmejnem okviru. 

Od konca osemdesetih let 20. stoletja se je v visokošolskem izobraževanju začel 
postopoma razvijati Evropski prenosni kreditni sistem (ECTS), in sicer najprej v okviru 
programa Erasmus.  ECTS je sistem, ki v prvi vrsti temelji na delovni obremenitvi štu-
denta in znanju, ki se zahteva za doseganje ciljev programa ali študija. Zaradi poseb-nosti 
poklicnega in strokovnega izobraževanja, natančneje tesne in neposredne povezave med 
poklicnim in strokovnim izobraževanjem, trgom dela in dejanskimi poklici, je treba že v 
začetku zasnovati kreditni prenosni sistem, ki v popolnosti temelji na kompetencah. 



  

ECVET je sistem za postopno pridobivanje kreditnih točk, ki temeljijo na kompetencah,  
pridobljenih na poklicni učni poti, ne glede na način pridobitve. Kreditne točke se zbirajo, 
pretvorijo, priznajo in potrdijo predvsem pri mobilnosti posameznega učenca.  

Še več, ECVET bo vsakomur omogočil: 

• zbiranje in vrednotenje pridobljenih učnih rezultatov, ki se pretvorijo v kreditne točke, 
na celotni individualni poti izobraževanja in usposabljanja ali poklicni poti.  

• prenos pridobljenih učnih rezultatov iz enega učnega okolja v drugega, iz enega okolja 
izobraževanja in usposabljanja v drugega, iz enega formalnega nacionalnega sistema 
v drugega, iz ene stopnje v drugo in iz neformalnega v formalni učni okvir.   

2. ODPRT IN PROŽEN SISTEM, KI SE RAZVIJA 

Za nacionalne sisteme poklicnega in strokovnega izobraževanja je značilna velika 
raznolikost, kar ima za posledico različno pojmovanje in razumevanje cele vrste vprašanj, 
denimo zasnove kvalifikacij, organizacije in trajanja programov, pedagoških pristopov, 
potrjevanja predhodnega učenja, certificiranja strokovnih diplom in statusa učečih itd. 
Tovrstna raznolikost je posebnost sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja.  

Še več, načela in metodologije sistema ECVET morajo biti dovolj odprti in prožni, da se 
lahko uporabijo brez zahtevnih in poglavitnih sprememb nacionalnih sistemov. 

Države morajo sistem ECVET uveljavljati po korakih in postopno. V začetni fazi velja 
prednost dijakom/učencem v formalnem sistemu poklicnega izobraževanja in v okviru 
mednarodne mobilnosti. Sodelujoče države pa bi vendarle morale imeti priložnost, da na 
nacionalni ravni v celoti sprejmejo ECVET in opredelijo področje uporabe, ki jim najbolj 
ustreza (formalni sistem ali neformalni sistem, učenci in odrasli v izobraževal-nem 
procesu v okviru nacionalne ali mednarodne mobilnosti).  

Zasnova sistema ECVET je posledično namenjena uporabi na regionalni, nacionalni, 
evropski in (mednarodni) ravni. Gre za decentraliziran evropski sistem, ki temelji na 
prostovoljni udeležbi držav članic in interesnih skupin, vključenih v posamezne sisteme 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

3.  BISTVENA PRAVILA, KI PODPIRAJO SISTEM  

ECVET podpira evropski kvalifikacijski okvir, ki je osnova za skupne referenčne stopnje, 
kar posledično omogoča uporabo in posploševanje sistema. ECVET bo ob tem v 
srednjeročnem obdobju skupaj z ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem) vključen v 
skupni pristop k prenosu kompetenc in učnih rezultatov. 

ECVET temelji na naslednjih bistvenih pravilih: 

1. Metodologija je rezultat opredelitve in dogovora na evropski ravni, kar organom 
(ministrstva, sektorji itd.) ali izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja 
omogoča, da določeno število kreditnih točk dodelijo delni ali končni kvalifikaciji, 
učnemu zaporedju ali programu izobraževanja in usposabljanja. 

2. Partnerski sporazum se sklene med vključenimi organi ali med izvajalci 
poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki prispevajo k vzpostavitvi projekta mobilnosti 
na podlagi ECVET-a. V sporazumu se zagotovi, da je projekt pripravljen za izvedbo in 
da je v skladu s temeljnimi načeli ECVET-a.   



  

3. Kreditne točke se posameznikom dodelijo na osnovi njihovih pridobljenih učnih 
rezultatov, izraženih glede na njihovo znanje in predvsem glede na njihove spretnosti in 
kompetence.  

4.  PROJEKT V ŠTIRIH FAZAH  

• Ob koncu prve polovice 2005: Zaključek osnovnega modela ECVET.  

• Druga polovica 2005: Testiranje modela in posvetovanje.  

• Konec 2005: Uraden predlog Komisije o sistemu ECVET.  

• 2006: Priprave za izvajanje sistema ECVET. 
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