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Pregled

 Pobuda Europass usposabljanje: namen, cilji, 
uvajanje
Europass usposabljanje in Europass mobilnost
Umeščenost v enotni okvir za krepitev 

preglednosti kvalifkacij in kompetenc



Europass usposabljanje –pobuda Evropske unije 

 Cilji:
 izboljšanje povezav med izobraževanjem in  usposabljanjem ter 

podjetji: vključevanje praktičnega usposabljanja v izobraževalni proces

 promocija mobilnosti (dijakov, študentov, mladih delavcev)

 izboljšanje zaposlitvenih možnosti

 krepitev transparentnosti/preglednosti poklicnih kvalifikacij in 
spričeval, podpora priznavanju pridobljenega znanja 

 prispevati h kvaliteti in privlačnosti poklicnega in strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja



EUROPASS USPOSABLJANJE

-Potrdilo o pridobljenih 
delovnih izkušnja v tujini 

-Sklep Sveta EU (1999/51/ES 
z dne 21. decembra 1998)

- v veljavo stopi 1. januarja 
2000



sistematičen zapis v tujini pridobljenih delovnih 
izkušenj, znanj in spretnosti

enotna oblika v vseh državah EU in EGP 

od 1. 5. 2004 : v pobudo vključene tudi nove članice, 
upravičeni tudi dijaki, vajenci, študenti iz Slovenije, 
ki gredo na izmenjavo v tujino



Komu je Europass usposabljanje namenjen?

Dijakom in vajencem

 študentom

 mladim  delavcem

 brezposelnim in zaposlenim, vpisanim v 
programe izobraževanja in usposabljanja



Kriteriji za pridobitev potrdila

ustanova pošiljateljica/gostiteljica: šola, 
univerza, podjetje, medpodjetniški center, 
društvo

dogovor o trajanju, ciljih in vsebini 
usposabljanja ter mentorstvo

starost in stopnja izobrazbe nista pomembni



Uresničevanje v Sloveniji

Center RS za poklicno izobraževanje: delovni 
program: 
 promocijske aktivnosti, 
 priprava spletne stani
 svetovanje in upravljanje z dokumentom 

Europass usposabljanje 
 oblikovanje nacionalne projektne skupine 



 110 izdanih v obdobju sedmih mesecev
 povezava s programom Leonardo da Vinci : 99 % (oz. 91 %)

 57 % deklet, 47 % fantov
 17 % visokošolski, 76 % srednješolski in višješolski 

izobraževalni programi, 7 % ostalo (2 podjetji, PCMG, 
Društvo študentov medicine)

 Države gostiteljice: najpogosteje Nemčija (43 %), sledita 
angleško govoreči območji, Velika Britanija (18 %) in Irska 
(14%), Italija (11 %), ostale manj (pod 5 %)



Spletna stran: http://www.cpi.si/

http://www.cpi.si/Content.asp?MenuID=155


Evalvacija pobude Europass usposabljanje

 pobuda je konsistentno podprla cilje po večji preglednosti in 
prenosljivosti znanj in spretnosti ter vseživljenjsko učenje, 
uspešna pobuda (100.000 uporabnikov), dobra podlaga za 
prihodnji razvoj

 nekatere pomanjkljivosti – potrebne izboljšave:
 vezan samo na praktično usposabljanje z delom
 bolj natančen opis pridobljenih znanj in zmožnosti
 dosegljiv samo  v papirnati obliki – izražena želja po 

elektronski obliki





Mobilnost (MobilityPass)

 Vključeval bo vse vrste mobilnosti, katerih cilj je bilo 
izobraževanje ali usposabljanje v drugi državi

 Informacije, da je posameznik sledil “evropski učni poti”, o 
kateri sta se skupaj dogovorila ustanova, ki je posameznika 
poslala in ustanova, ki je posameznika sprejela v izmenjavo

 Zabeležene spretnosti in kompetence (jezikovne, računalniške, 
socialne in strokovne), pridobljene v tujini

 V elektronski obliki





EUROPASS MOBILNOST

KAJ JE:

- potrdilo o izkušnji mobilnosti, ki 
ga izda NCE, potrdita pa ustanova 
pošiljateljica in ustanova 
gostiteljica

- zanj zaprosi ter ga izpolni 
ustanova pošiljateljica 
izobraževanja oz. usposabljanja

- avtomatično izdano za evropske 
programe Erasmus in Leonardo 
da Vinci

KAJ NI:

- javna listina o opravljenih izpitih 
/evropsko priznanih 
izobraževalnih tečajih

- papir, ki bi ga vzel posameznik s 
seboj v tujino še preden ve, 
kakšna bo vsebina njegove 
delovne izkušnje

- ni omejeno le na evropske 
programe





EUROPASS MOBILNOST

 “beleži obdobja učenja, ki jih njegovi imetniki opravijo izven 
svoje države” (UL EU L 390/8)

 naslednik potrdila Europass usposabljanje (Europass-training): 
2000-2005 (Odločba Sveta 1999/51/ES); Evropa: 100.000 
primerkov 2000-2004, Slovenija: 100 primerkov okt. 2004 -
feb. 2005 (http://www.cpi.si)

 izboljšave: vključuje tudi izkušnje mobilnosti na področju 
“teoretičnega” izobraževanja, ne le izobraževanja, povezanega 
z delom ter e-obliko

http://www.cpi.si/


Preglednost / transparentnost kvalifikacij in 
kompetenc

Pomemben cilj evropskih sistemov izobraževanja 
in usposabljanja: Bolonjska in Köbenhavska deklaracija

Izboljšanje transparentnosti kvalifikacij  in kompetenc 
(tako visokošolskih kot poklicnih in strokovnih) 

Transparentnost: preglednost, razpoložljivost 
relevantnih informacij, “vidnost”, lažja berljivost in 
razumevanje vsebine, vrednosti in umeščenosti
poklicnih kvalifikacij in kompetenc, spričeval in diplom 
na nacionalni in mednarodni ravni 



Preglednost / transparentnost

Nujni pogoj za primerljivost in prenosljivost 
poklicnih kvalifikacij in kompetenc

Mobilnost dijakov, vajencev in delovne sile na 
enotnem evropskem trgu delovne sile 

Podpora uresničevanju ciljev lizbonske strategije

Podpora vseživljenjskemu učenju in graditvi poklicne 
poti



50 let prizadevanj na področju 
transparentosti kvalifikacij v Evropi

Od let 1957 cela vrsta iniciativ in strategij za odpravo ovir in 
krepitev mobilnosti:
V 60. in 70. letih - priznavanje kvalifikacij v reguliranih 

poklicih (direktive) 
 2004 enotna direktiva, ki bo zamnejala dosedanje

direktive, poenostavila in racionalizirala priznavanje 
kvalifikacij v reguliranih poklicih

Od leta 1985 je bilo primerjanih okoli 200 poklicnih 
kvalifikacij v 19 panogah – CEDEFOP

 Krepitev koncepta transparentnosti v povezavi s 
postavitvijo evropskega okvira kvalifikacij in kreditnim 
sistemom v visokem in poklicnem izobraževanju 



Razvoj mrež v podporo preglednosti / 
transparentnosti

Učinkovita izmenjava informacij o kvalifikacijah
je ključna: nastanek mrež:

NARIC in ENIC: informacije in priznavanje visokošolskih kvalifikacij 

Mreža evropskih zavodov za zaposlovanje EURES

Mreža centrov za informiranje in poklicno svetovanje Euroguidence

Nacionalna informacijska središča za poklicne kvalifikacije  (NRPs)



Razvoj orodij za krepitev preglednosti /
transparentnosti kvalifikacij

 Priloga k diplomi: temeljne informacije o višješolskih in 
visokošolskih kvalifikacijah (vrsti, stopnji in trajanju, vsebini, 
pridobljenih kompetencah in znanju ter nosilcu diplome)

 Priloga k spričevalu: je dokument, ki vsebuje temeljne  
informacije o kvalifikacijah, pridobljenih v srednjem 
poklicnem in strokovnem  izobraževanju (stopnja kvalifikacije, 
pridobljeno znanje in kompetence, dostop do delovnih mest, 
pridobljena znanja in kompetence, dostop do naslednje ravni 
izobraževanja;sistemski dokument; 

 Evropski življenjepis je dogovorjena oblika življenjepisa; 
osebni dokument 



Europass usposabljanje

Iniciativa Europass usposabljanje: dokument, v 
katerega se zapišejo znanja in spretnosti, ki so bile 
pridobljene s praktičnim usposabljanjem v katerikoli 
od držav članic

Od 1. 5. 2004: upravičeni tudi dijaki, vajenci, 
študenti iz Slovenije, ki gredo na izmenjavo v tujino

Dogovor o trajanju, ciljih in vsebini usposabljanja in 
mentorstvu



Europass usposabljanje

http://www.cpi.si



Evropski jezikovni listovnik

 Razvit v okviru Sveta Evrope (skupna načela in smernice - skupni evropski 
okvir smernic)

 Posameznik beleži svoje znanje jezikov in medkulturne izkušnje

 Dve vlogi: pedagoško (motiviranje) in dokumentacijsko (povzema 
posameznikovo jezikovno znanje in kompetence)

Sestavljajo ga:

 Jezikovni potni list

 Jezikovni življenjepis

 Zbirnik



EUROPASS

Enotni okvir Skupnosti za preglednost / 
transparentnost poklicnih kvalifikacij in 
kompetenc EUROPASS 
Odločba Evropskega parlamenta in Sveta,

v sprejeta 15. 12. 2004

Posebna delovna skupina pripravlja modele 
za implementacijo



EUROPASS

 Vzpostavlja enotni okvir za preglednost / transparentnost
kvalifikacij in kompetenc v obliki mape različnih dokumentov, ki 
bodo vsi imeli oznako EUROPASS in skupni logotip

 Vsaka država EU bo imela eno kontaktno točko – Nationalni 
center Europass, ki bo na nacionalni ravni koordiniral vse 
aktivnosti, povezane z Europassom;  vključena bo v evropsko 
mrežo, ki jo bo usmerjala Evropska komisija

 Povezava z mrežami, ki že obstajajo: ENIC, NARIC, EURES, 
NRP



Temeljni cilji in dodana vrednost EUROPASS

 Okrepiti transparentnost “vidnost”, lažja berljivost kvalifikacij in 
kompetenc – krepiti primerljivost, prenosljivost kvalifikacij, mobilnost, 
podpora priznavanju kvalifikacij in kompetenc; 

 Omogočiti državljanom, da laže celovito predstavijo svoje kvalifikacije 
in kompetence;

 Enotna strategija za transparentnost poklicnih kvalifikacij  na nacionalni 
in evropski ravni: povezati posamezna orodja v enoten okvir;

 Bolj učinkovito in koordinirano upravljanje različnih orodij za 
transparentnost in mrež (NRP, ENIC, NARIC, Eures, Euroguidence)

 Lažji dostop 



Sestava EUROPASS

Na začetku vključeval 5 orodij (dokumentov), ki so 
bili razviti na evropski ravni;

Odprto strukturiran za vključitev novih orodij

Vsak dokument dosegljiv v e-obliki in tudi na papirju

Vsak dokument dosegljiv posamično



 

Življenjepis Dokumneti 
OSEBNI PODATKI Mobilnosti (MobiliPass) 
DELOVNE IZKUŠNJE Certifikati (nacionalni - NPK, 

panožni) 
 Mobilnosti 
IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE 

Priloga k spričevalu 
Priloga k diplomi 

 Mobilnosti  
DRUGA ZNANJA, 
SPRETNOSTI IN 
KOMPETENCE 

Evropski jezikovni listovnik 

 Drugi certifikati ( ECDL) 
 Certificiranje neformalno 

pridobljenega znanja 
 

EUROPASS


		Življenjepis

		Dokumneti



		Osebni podatki

		Mobilnosti (MobiliPass)



		delovne izkušnje

		Certifikati (nacionalni - NPK, panožni)



		

		Mobilnosti



		Izobraževanje in usposabljanje

		Priloga k spričevalu


Priloga k diplomi



		

		Mobilnosti 



		DRUGA ZNANJA, SPRETNOSTI IN KOMPETENCE

		Evropski jezikovni listovnik



		

		Drugi certifikati ( ECDL)



		

		Certificiranje neformalno pridobljenega znanja







Nacionalni center Europass

Temeljne aktivnosti:
 Koordinacija upravljanja z dokumenti, vključenih 

v Europass
 Promocijske aktivnosti, seznanjanje socialnih 

partnerjev in širše javnosti

Podporne aktivnosti:
 Vključevanje že obstoječih mrež
 Spletna stran in informacijski sistem
 Vključevanje v evropsko mrežo



http://europass.cedefop.eu.int/


Dodatni instrumenti 

Načela o ugotavljanju in validaciji neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja, cilj je narediti 
znanje, pridobljeno po neformalnih poteh in s 
priložnostnim učenjem vidno, ga dokumentirati in 
vrednotiti za potrebe nadaljnjega učenja ali na trgu 
dela;

Sklep evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju 
informiranja in svetovanja: okrepiti svetovanje na 
vseh ravneh izobraževanja, usposabljanja, dela skozi 
celotno življenju 



Evropski okvir kvalifikacij 

Evropski okvir kvalifikacij (vse stopnje 
kvalifikacij), osem referenčnih stopenj, 
opisniki 

Razvoj kreditnega sistema  v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (individualne učne 
poti, medsebojno zaupanje)

Evropski okvir za zagotavljanje kakovosti



Evrospki okvir kvalifikacij 

Skupne
referenčne 

stopnje

Skupna orodja, instrumenti, 
mreže

/pomembna za posameznike/

Skupna usmerjevalna načela 

/pomembna za oblikovovanje 
politik in institucij/

Skupne refernčne stopnje 
/pomembne  za vse akterje in 

uporabnike/

N
R
P

N
A 
R
I
C

VIR: Evropska komisija 



Povzetek

 Enotni okvir Europass predstavlja pomemben instrument v 
podporo preglednosti, primerljivosti, prenosljivosti in 
priznavanju kvalifikacij

 Dodatno vrednost za posameznike: povezanost, koherentnost 
učnih dosežkov posameznika v luči vseživljenjskega učenja, 
vključujoč formalno, neformalno in informalno učenje

 Prednost tudi za posamezne nacionalne sisteme:
povezati različne vire informacij v koherentno orodje za 
krepitev preglednosti nacionalnih kvalifikacij
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