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Orodja mobilnosti

• Evropsko ogrodje kvalifikacij

• Kreditno vrednotenje

• Europass



EOK / SOK
• Do 2010 povezati nacionalni sistem z EOK
• Do 2012 opremiti spričevala  navedbo ravni 

EOK
• MDDSZ kot nosilno ministrstvo
• Sektorske kvalifikacijske strukture
• KLASIUS
• Nacionalno ogrodje visokošolskih kvalifikacij
• Povezovanje s tarifnim sistemom
• Vključenost vseh socialnih partnerjev in 

pristojnih ministrstev



Kreditni sistem
• Orodje za podporo mobilnosti in za prenos 

kvalifikacij in/ali kompetenc med različnimi 
stopnjami, področji, sistemi in izobraževalnimi 
konteksti (formalno, neformalno izobraževanje 
ipd.) 
– Merila za kreditno vrednotenje programov NPI, SPI in 

SSI (2007)
– Merila za kreditno vrednotenje višješolskih študijskih 

programov po ECTS (2006)
– Merila za kreditno vrednotenje NPK – v skladu z 

merili za vrednotenje izobraževalnih programov 
(v pripravi)



Europass
• Nacionalni center Europass Slovenija 

CPI
• Povečanje preglednosti kvalifikacij in 

kompetenc – združevanje dokumentov za 
osebno predstavitev formalnih in 
neformalnih znanj in kompetenc
– Europass življenjepis, jezikovna izkaznica
– Europass mobilnost, priloga k diplomi, priloga 

k spričevalu



Geografska mobilnost
• Socrates, Leonardo da Vinci
• Operativni načrt mobilnosti – CMEPIUS
• Promocija – CMEPIUS (LdV: 2002-95, 2006-264 

dijakov)
• Mobilnost kot orodje za razvoj kurikula, poklicnih 

standardov, branže
• Možnost vključitve mobilnosti v odprt kurikulum
• Kreditno vrednotenje dosežkov v Europass 

Mobility
• Spodbujanje projektnega dela v šolah



Orodja mobilnosti

• Sistemska orodja kakovosti PSI
• Priporočilo evropskega parlamenta in 

sveta o vzpostavitvi evropskega 
referenčnega okvira za zagotavljanje 
kakovosti poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja

• Nacionalna referenčna točka za zagotavljanje 
kakovosti in povezava z evropsko mrežo 
zagotavljanja kakovosti



Razprava

• Katere so prioritete pri implementaciji EU 
orodij po 2010? (SOK, Nacionalna 
referenčna očka za zagotavljanje 
kakovosti, Nacionalni program mobilnosti 
…)

• Kateri nacionalni ukrepi oz. ukrepi 
evropske politike so za to potrebni?
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