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»EUROPASS – ENOTNO OGRODJE ZA TRANSPARENTNOST KVALIFIKACIJ IN
KOMPETENC«
6. decembra 2005, velika dvorana Škofijske klasične gimnazije Zavoda sv. Stanislava
Z vstopom v Evropsko unijo se je začelo uresničevanje procesov, ki so zoreli zadnjih
nekaj let, zlasti naporov, vloženih v spremembe po letu 1998, ko smo začeli aktivneje sodelovati
v programih mobilnosti ter pri vključevanju v skupni evropski izobraževalni prostor. Eno od
temeljnih vprašanj v enotnem evropskem izobraževalnem sistemu je transparentnost spričeval,
diplom in certifikatov, kar pomeni možnost, da z znanjem, pridobljenim doma, naši državljani
lahko konkurirajo v tujini ter da je znanja in spretnosti, pridobljena v tujini, mogoče ovrednotiti
in uveljaviti tudi pri nas. Dijaki in študentje, ki zapustijo naše šole, morajo biti odslej ne le
opremljeni z vrhunskim znanjem in primernimi spretnostmi, temveč se morajo svojih prednosti
tudi zavedati in jih znati primerno predstaviti.
Pri pobudi Europass gre torej za dvoje: omogočiti posamezniku kakovostno predstavitev
njegovih znanj in spretnosti ter oblikovati vez vzajemnega zaupanja med državami in njihovimi
izobraževalnimi sistemi. In nenazadnje, gre za učinkovitejše povezovanje s trgom dela:
delodajalcem bodo Europass dokumenti omogočili lažje izbiranje med kandidati za delo in
olajšali vrednotenje njihovih znanj.
Uvajanje pobude Europass v Sloveniji je čas za pregled dosežkov drugod v Evropi in čas za
ponoven premislek, kaj želi v Evropi doseči Slovenija. Za vse nas predstavlja pobuda tudi
priložnost za povezovanje srednjega poklicnega in strokovnega šolstva z visokošolskim
izobraževanjem ter povezovanje obeh izobraževalnih segmentov z delodajalci ter ustanovami,
ki znanje vrednotijo.
V želji, da bi začete napore čim uspešneje nadaljevali, vas vabimo na predstavitev pobude, na
kateri bodo cilje ter njene operativne elemente natančneje predstavili domači in tuji
strokovnjaki.
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