GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO UNIJE
ODDELEK ZA POLITIKO B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA
POLITIKA

KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

Stanje izvajanja evropskega ogrodja
kvalifikacij

POVZETEK

Izvleček
Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) je orodje, ki z razvrščanjem
kvalifikacij iz nacionalnih sistemov kvalifikacij spodbuja mobilnost
delavcev in udeležencev v procesu učenja ter vseživljenjsko učenje. Če
analiziramo pomen, izvajanje in prve izide EOK, lahko zaključimo, da je
izvajanje ogrodja mogoče oceniti kot uspešno, kljub temu pa obstajajo
pomembne težave, ki celostno in zanesljivo izvajanje EOK postavljajo
pred hudo preizkušnjo. Vseeno pozivamo k nadaljevanju izvajanja EOK
ob izpolnitvi ustreznih pogojev.

IP/B/CULT/FWC/2010-001/Lot2/C1/SC1
PE 474.537

Marec 2012
SL

To študijo je zahteval Odbor Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje.

AVTORJI
Panteia/Research voor Beleid: Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and
Suzanne de Visser

ODGOVORNI ADMINISTRATOR
Ana Maria Nogueira
Tematski sektor za strukturno in kohezijsko politiko
Evropski parlament
B-1047 Bruselj
Elektronski naslov: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

UREDNIŠKA POMOČ
Lyna Pärt

JEZIKOVNE RAZLIČICE
Izvirnik: EN
Prevodi: BG, CS, DA, DE, EL, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SV.

O IZDAJATELJU
Če želite pisati tematskemu sektorju ali se naročiti na njegovo mesečno glasilo, uporabite
elektronski naslov: poldep-cohesion@europarl.europa.eu
Rokopis dokončan marca 2012.
Bruselj, © Evropska unija, 2012.
Ta dokument je na voljo na spletnem mestu:
http://www.europarl.europa.eu/studies

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI
Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključno avtorjeva odgovornost in ne odražajo
nujno uradnega stališča Evropskega parlamenta.
Dovoljeno je razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene, pod pogojem, da se
navede vir ter da je izdajatelj predhodno obveščen in prejme izvod.

Stanje izvajanja evropskega ogrodja kvalifikacij

____________________________________________________________________________________________

SEZNAM KRATIC
AT Avstrija
BE Belgija
BE-F Belgija, valonska skupnost
BE-VL Belgija, flamska skupnost
BG Bolgarija
BIBB Bundesinstituts

für

Berufsbildung

(zvezni

inštitut

za

poklicno

izobraževanje in usposabljanje)
CEDEFOP Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
CEEP Evropski center za podjetja z javno udeležbo in podjetja splošnega
gospodarskega pomena
CY Ciper
CZ Češka republika
DČ država članica
DE Nemčija
DK Danska
DQR Deutscher Qualifikationsrahmen (nemško ogrodje kvalifikacij)
ECTS Evropski sistem prenašanja kreditnih točk
ECVET Evropski

sistem

prenašanja

kreditnih

mreža

informacijskih

centrov

točk

v

poklicnem

Mreža

nacionalnih

EE Estonija
EL Grčija
ENIC-NARIC Evropska

–

informacijskih centrov za priznavanje visokošolskih (in poklicnih)
EOK evropsko ogrodje kvalifikacij
EP Evropski parlament
EQAVET evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega
EQF AG svetovalna skupina za EOK
EQF-REF proces razvrščanja kvalifikacij v EOK
ES Španija
ESCO evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc in poklicev
ESG evropski standardi in smernice
ETF Evropska fundacija za usposabljanje
ETUC Evropska konfederacija sindikatov
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EU Evropska unija
EUA Evropsko združenje univerz
EUCIS-LLL Evropska platforma civilne družbe za vseživljenjsko učenje
FI Finska
FR Francija
GD EAC Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
GD EMPL Generalni

direktorat

za

zaposlovanje,

socialne

zadeve

in

GD MARKT Generalni direktorat za notranji trg in storitve
HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (nemško
ogrodje visokošolskih kvalifikacij)
HR Hrvaška
HU Madžarska
IE Irska
IS Islandija
ISFOL Istituto

per

lo

Sviluppo

della

Formazione

Professionale

dei

Lavoratori (italijanski inštitut za razvoj poklicnega usposabljanja
delavcev)
IT Italija
JZZ Javni zavodi za zaposlovanje
KMK Kultusministerkonferenz

(stalna

konferenca

ministrov

izobraževanje in kulturo zveznih dežel Zvezne republike Nemčije)
LI Lihtenštajn
LRC Lizbonska konvencija o priznavanju
LT Litva
LU Luksemburg
LV Latvija
MOD Mednarodna organizacija dela
MT Malta
NKT nacionalna točka za usklajevanje
NL Nizozemska
NLQF Nederlands kwalificatiekader (nizozemsko ogrodje kvalifikacij)
NO Norveška
NOK nacionalno ogrodje kvalifikacij
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OEAD Österreichischer

Austauschdienst

(avstrijska

agencija

za

mednarodno mobilnost ter sodelovanje v izobraževanju, znanosti in
OK ogrodje kvalifikacij
OMU odprta metoda usklajevanja
PIAAC Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih
PISA program za mednarodno ocenjevanje študentov
PIU poklicno izobraževanje in usposabljanje
PL Poljska
PLA dejavnost vzajemnega učenja
PLOTEUS portal o možnostih izobraževanja v evropskem prostoru
PQF Krajowych Ram Kwalifikacji (poljsko ogrodje kvalifikacij)
PT Portugalska
QF EHEA ogrodje kvalifikacij za evropski visokošolski prostor
RO Romunija
SE Švedska
SI Slovenija
SK Slovaška
TK Turčija
UEAPME Evropsko združenje obrti ter malih in srednjih podjetij
UK Združeno kraljestvo
UK (SCOT) Združeno kraljestvo (Škotska)
VI visokošolsko izobraževanje
VŽU program vseživljenjskega učenja
YH Myndigheten för yrkeshögskolan (švedska nacionalna agencija za
višje poklicno izobraževanje)
ZSK znanje, spretnosti in kompetence
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POVZETEK
Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) za vseživljenjsko učenje je orodje, vzpostavljeno v
okviru evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja, ki spodbuja
mobilnost delavcev in udeležencev v procesu učenja ter vseživljenjsko učenje. V povzetku
bomo na kratko predstavili rezultate te študije ter ocenili pomen, izvajanje in izide EOK.
Nazadnje bomo predstavili še zaključke in priporočila.
Pomen EOK za vseživljenjsko učenje
Namen EOK je povezati različne nacionalne sisteme kvalifikacij v skupno evropsko
referenčno ogrodje, sestavljeno iz osmih ravni. Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje
(2008/C 111/01) poziva države članice (DČ), naj:


do leta 2010 povežejo nacionalne sisteme kvalifikacij z evropskim ogrodjem kvalifikacij;



do leta 2012 vsaki novi kvalifikaciji določijo raven EOK;



uporabijo pristop, ki se pri opredeljevanju in opisovanju kvalifikacij opira na učne izide,
ter spodbujajo priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja;



spodbujajo in
usposabljanju;



imenujejo nacionalne točke za usklajevanje.

uporabljajo

načela

zagotavljanja

kakovosti

v

izobraževanju

in

Spodbujanje vseživljenjskega učenja kot osnovne sestavine evropskega socialnega modela
ter pospeševanje mobilnosti delavcev in udeležencev v procesu učenja s pomočjo večje
preglednosti sistemov kvalifikacij sta nujno potrebna zaradi demografskih sprememb, hitrih
socialnih, tehnoloških in gospodarskih sprememb ter stalne globalizacije in mobilnosti
delavcev med evropskimi in tretjimi državami. Zahvaljujoč EOK so sistemi kvalifikacij in
izobraževalni sistemi bolj primerljivi in pregledni, kar spodbuja mobilnost delavcev in
udeležencev v procesu učenja med državami, mobilnost med izobraževalnimi sistemi ter
priložnosti za vseživljenjsko učenje.
Razvoj EOK in izvajanje priporočila se na evropski ravni intenzivno spodbujata, tesno sta
povezana z evropskim programom za izobraževanje – zlasti za poklicno izobraževanje in
usposabljanje (PIU) ter visokošolsko izobraževanje (VI) – in upoštevata načelo
subsidiarnosti. Poleg tega je na svetovni ravni prisoten jasen zagon za vzpostavitev ogrodij
kvalifikacij.
Obstajajo različne vrste ogrodij kvalifikacij (ogrodje za komuniciranje, reformiranje in
preoblikovanje). EOK kot nadnacionalno ogrodje kvalifikacij (OK) je ogrodje za
komuniciranje (nekakšen prevajalnik). Nacionalna ogrodja kvalifikacij (NOK), ki jih
oblikujejo, razvijajo in izvajajo države članice, so vse tri vrste ogrodij.
S teoretičnega vidika se zdi logika posredovanja EOK dobra. EOK ima zastavljene jasne
cilje, tj. spodbujanje mobilnosti delavcev in udeležencev v procesu učenja ter
vseživljenjskega učenja, ogrodja kvalifikacij pa so zelo pomembno orodje za uresničevanje
teh ciljev z zagotavljanjem večje preglednosti in primerljivosti sistemov kvalifikacij. Kljub
temu da je usmerjeno na trg dela, se EOK večinoma navezuje na izobraževalno politiko in
le v manjši meri na področje dela.
EOK je v svojih splošnih ciljih in strukturi tesno povezano z drugimi evropskimi
izobraževalnimi pobudami in orodji, ki se v teoriji medsebojno podpirajo, na primer z
evropskim sistemom prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
(ECVET, ang. European Credit system for Vocational Education and Training), Europassom,
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evropskim referenčnim okvirom za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in
usposabljanja (EQAVET, ang. European Quality Assurance in Vocational Education and
Training), evropskimi standardi in smernicami (ESG, ang. European Standards and
Guidelines), ogrodjem kvalifikacij za evropski visokošolski prostor (QF EHEA, ang.
Qualifications Framework European Higher Education Area) ter priznavanjem neformalnega
in priložnostnega učenja. Vendar je še prezgodaj, da bi lahko v celoti prikazali rezultate teh
pobud ter njihove učinke na delovanje EOK, ker so še v zgodnji stopnji razvoja. EOK je
poleg tega povezano s pobudami, ki jih vodijo drugi generalni direktorati (GD), na primer z
evropsko klasifikacijo spretnosti, kompetenc in poklicev (ESCO, ang. European Skills,
Competencies and Occupations) v okviru Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne
zadeve in vključevanje (GD EMPL) in Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo
(GD EAC) ter z Direktivo 2005/36/ES o poklicnih kvalifikacijah v okviru Generalnega
direktorata za notranji trg in storitve (GD MARKT). V zvezi z zadnjo je mogoče najti nekaj
jasnih razlik, saj je EOK osnovano na osmih ravneh, direktiva pa opredeljuje petstopenjski
sistem glede na vhodne spremenljivke. Zato priporočamo uskladitev teh dveh sistemov.
Izvajanje EOK za vseživljenjsko učenje
V priporočilu o EOK so se države članice (DČ) prostovoljno dogovorile, da si bodo med
drugim prizadevale za razvrščanje svojih kvalifikacij na različne ravni EOK. Evropska
komisija ima lahko v skladu z načelom subsidiarnosti v tem procesu le podporno vlogo. V
pomoč DČ pri izvajanju priporočila so v okviru odprte metode usklajevanja (OMU) na voljo
številna orodja. Namen OMU je pomagati DČ, da postopoma razvijejo svoje politike. Iz
prejšnjih raziskav OMU v okviru drugih politik je mogoče izluščiti pogoje, ki so ključnega
pomena za uspešno izvajanje OMU: 1) sodelovanje politike v pripravljalnem obdobju, 2)
skupni interes, 3) visoka raven institucionalizacije, 4) natančno določeni cilji, primerjalna
merila in kazalniki, 5) vključenost in sodelovanje zainteresiranih strani ter 6) navzkrižje
med bolj in manj prizadevnimi DČ. Ključne ugotovitve so oblikovane v skladu s temi pogoji
in opisane tako na ravni EU kot na ravni DČ.
1) Sodelovanje politike v pripravljalnem obdobju
V preteklosti so se pogosto izvajali ukrepi, ki so privedli do večje ozaveščenosti o določeni
temi ali vključenosti vanjo. Za nadaljnji razvoj nekega področja politike morajo obstajati
določeni temelji. To velja tako na ravni EU, kjer morajo številne DČ poznati temo, kot na
ravni DČ, kjer mora imeti področje politike določeno zgodovino.
Na ravni EU:



EOK se je že dolgo razvijalo, preden je bilo dejansko formalizirano s priporočilom,
osnovanim na Pogodbi.



Zavezanost je med zainteresiranimi stranmi na ravni EU močna.



Priporočilo o EOK temelji na obsežnih študijah in posvetovanjih.

Na ravni DČ:
 Med izhodiščnimi položaji DČ obstajajo velike razlike. Nekatere DČ so že imele
vzpostavljena ogrodja oziroma so imele izkušnje s pristopom na osnovi učnih izidov,
druge ne.



Večina DČ je bila vključenih v projekt EOK veliko pred priporočilom iz leta 2008, vendar
je vprašljivo, ali so bile na ravni DČ vse bistvene zainteresirane strani vključene do te
mere, da se je ustvarila vzajemna pripadnost (npr. delodajalci, zaposleni in
izobraževalni sektor).



V večini držav so bile opravljene študije (npr. posvetovanja, tehnične študije, zbiranje
podatkov, pilotne študije) za zagotavljanje trdnih osnov za NOK in razvrščanje
kvalifikacij v EOK.
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2) Skupni interes
Državam članicam mora biti v skupnem interesu, da je pomembno razviti določeno
področje politike. O temi mora potekati evropska razprava, da se vzpostavi podobno
razumevanje opredelitev, uporabijo razpoložljiva orodja in doseže sporazum o doseganju
določene ravni kakovosti. Posledično se mora oblikovati skupni občutek odgovornosti, ki je
glavna gonilna sila razvoja politike in služi tudi kot spodbuda za izboljšanje nacionalnih
politik.
Na ravni EU:



EOK je zgrajeno na skupnem interesu DČ in zainteresiranih stani na ravni EU.



Ta skupni interes podpirajo tudi ugotovitve in smernice za pomoč DČ pri izvajanju
priporočila iz leta 2008. Proces bi lahko označili kot „učenje skozi prakso“, kar pomeni,
da se je baza znanja razvijala med samim procesom. Ta razvoj je podan v ugotovitvah,
ki sta jih pripravila Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP, ang.
European Centre for the Development of Vocational Training) in Evropska komisija, da
bi DČ usmerjala skozi proces.

Na ravni DČ:



Čeprav terminologija iz priporočila o EOK ni vedno skladna s terminologijo drugih
evropskih pobud (razlikuje se npr. koncept „kompetence“), je jezik dovolj jasen, da ga
lahko DČ povežejo s svojimi pobudami.



V procesu razvrščanja kvalifikacij imajo DČ določene težave. Najpomembnejše med
njimi so povezane z upravičevanjem povezave med opisniki ravni v nacionalnem
sistemu/ogrodju in EOK ter z uporabo pristopa na osnovi učnih izidov. Druge težave so
povezane z umeščanjem določenih kvalifikacij (npr. potrdila o dokončanju šolanja),
vzpostavljanjem postopkov za vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja ter
izvajanjem sistemov zagotavljanja kakovosti, prilagojenih pristopu na osnovi učnih
izidov.



Še vedno je težko določiti, kako se skupni interes razvija v praksi (tj. med ponudniki
izobraževanja, delavci, delodajalci in državljani). Če želimo, da EOK v svetu dela in
izobraževanja na nacionalni ravni nekaj pomeni, je treba ta skupni interes v praksi še
naprej razvijati.

3) Institucionalizacija
Visoka raven institucionalizacije pomeni, da obstaja organizacijska struktura, v kateri se
ljudje redno ukvarjajo z usklajevanje in izboljševanjem določenega sektorja. Nekdo mora
prevzeti vlogo koordinatorja v obsežnih procesih sodelovanja, kot je OMU.
Na ravni EU:



OMU za izvajanje EOK je opredeljena v priporočilu iz leta 2008, ki temelji na Pogodbi.



Od aprila 2013 naprej bo potreben nov mandat za nadaljevanje dela v zvezi z
izvajanjem EOK na ravni EU.



Vloge in odgovornosti na ravni EU so jasno razdeljene med svetovalno skupino za EOK
(EQF AG, ang. EQF Advisory Group), Evropsko komisijo, CEDEFOP, Svetom Evrope,
Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF, ang. European Training Foundation), DČ in
drugimi zainteresiranimi stranmi (npr. socialnimi partnerji).



Človeški viri za usklajevanje dela znotraj Evropske komisije so precej omejeni, vendar
ne kaže, da bi to oviralo njihovo podporno vlogo, za katero se zdi, da deluje zelo dobro.
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Na ravni DČ:


Delitev vlog in odgovornosti na ravni DČ je odvisna od intenzivnosti pristopa k
izvajanju EOK, obstaja pa tudi nagnjenje k ohranjanju obstoječe delitve vlog med
skupinami zainteresiranih strani, čeprav so včasih priporočljive rahle spremembe v
strukturi, da se vključijo tudi druge zainteresirane strani.



V večini držav je izvajanje priporočila o EOK v rokah ministrstva za izobraževanje (ali
podobnega ministrstva). Nekatere države so se namenoma odločile, da usklajevanje
razvoja NOK umestijo zunaj ministrstva za izobraževanje, da bi okvir tako približale trgu
dela in razvile vzajemno pripadnost. To ima pozitivne učinke na usmerjenost okvira v
trg dela.

4) Natančno določeni cilji, primerjalna merila in kazalniki
Če ne obstajajo jasni cilji, primerjalna merila in kazalniki, je pogosto težko spodbuditi
konkretne ukrepe in meriti rezultate. Uspešna OMU torej vključuje natančno določene cilje,
primerjalna merila in kazalnike.
Na ravni EU:



Na ravni EU so zastavljeni cilji in vzpostavljeni ustrezni sistemi spremljanja (npr. EQF
AG, ki jo podpirata Evropska komisija in CEDEFOP).



Čeprav so znotraj strategije Evropa 2020 in strateškega okvira ET 2020 zastavljeni jasni
cilji za EU, med temi cilji in EOK ni neposredne povezave v zvezi s tem, kako bo EOK
prispevalo k uresničevanju teh ciljev (npr. o mobilnosti delavcev in udeležencev v
procesu učenja ter o udeležbi v vseživljenjskem učenju). Natančno je treba spremljati,
kako EOK prispeva k tem ciljem.

Na ravni DČ:



Cilji priporočila so jasno zastavljeni, določeni so tudi roki.



Prvi rok (v zvezi z razvrščanjem kvalifikacij iz nacionalnih sistemov na ravni EOK) bo
večina držav zamudila, kar pomeni, da ne bodo pravočasno zaključile poročila o
razvrščanju. Kljub temu zamuda ne bo povzročila težav, saj bodo vse države poročila
končale v roku približno dveh let.



Bolj problematično je napredovanje v zvezi z drugim rokom, tj. vključevanjem
razvrstitve na ustrezno raven EOK za vsako novo kvalifikacijo in dokument Europass.
Veliko držav sploh še ni začelo postopkov za zagotavljanje tega, tudi tiste ne, ki so že
zaključile poročilo o razvrščanju. To je razlog za zaskrbljenost, saj ta drugi korak v DČ v
praksi udejanja EOK.

5) Vključenost in sodelovanje zainteresiranih strani
Vključenost in sodelovanje zainteresiranih strani je bistvenega pomena za uspeh OMU, saj
metoda teoretično deluje po načelu od spodaj navzgor. Vodenje in usklajevanje na ravni EU
bo učinkovito in trajnostno le, če bodo program podpirale DČ in njihove civilne družbe ter
če so bo program izvajal na lokalni ravni.
Na ravni EU:



Različne skupine zainteresiranih strani so že od vsega začetka vključene kot članice EQF
AG.



Treba je spodbujati večjo vključenost drugih GD, ki so samoumevno udeleženi v
izvajanje EOK (npr. GD EMPL in GD MARKT), da bi povečali usmerjenost EOK v trg dela.
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Na ravni DČ:



Razlikovati je mogoče med dvema skupinama zainteresiranih strani: tisto, povezano z
izobraževalnim sektorjem, in tisto, povezano s trgom dela.



Na splošno je prva skupina (izobraževalni sektor) bolj zavzeta kot druga (trg dela).



Skupino, povezano s trgom dela, je težko vključiti tudi zaradi nezanimanja delodajalcev
v nekaterih državah, ki menijo, da se EOK/NOK njih ne tiče. To pomeni resno grožnjo
želeni vzajemni pripadnosti NOK in vlogi, ki naj bi jih ta ogrodja imela na trgu dela.

6) Navzkrižje med bolj in manj prizadevnimi DČ
Zaradi navzkrižja mnenj bodo skušale DČ, ki si prizadevajo za ukrepanje, prepričati
neprizadevne DČ, da se jim pridružijo pri razvoju določenega področja politike. Če ni
navzkrižja, ni razprave in sprejetih je le malo ukrepov. Enako velja na nacionalni ravni, kjer
je treba manj prizadevne strani prepričati o pomenu določene nacionalne prednostne
naloge. Če želimo, da se določena tema uvrsti na nacionalni dnevni red, mora biti nekdo
povsem prepričan v njeno pomembnost in mora lobirati za več podpore.
Na ravni EU:


Izvajanje na ravni EU je lahko uspešno le, če je izvajanje na ravni DČ verodostojno.



Sodelujoče države so pri razvoju NOK in poročil o razvrščanju v EOK na različnih
stopnjah. Čutijo potrebo po zagotavljanju ključnih povratnih informacij, podpiranju
drugih držav in medsebojnemu spodbujanju pri izvajanju priporočila. Obstajajo dokazi,
da so DČ prilagodile svoja poročila o razvrščanju, ker so nanje pritiskale druge DČ.



Do zdaj še ni prišlo do globljih sporov, a morebitne nevarnosti ogrožajo izvajanje (npr.
umestitev potrdila o dokončanju šolanja na raven 4 ali 5 ali napredek v zvezi z drugim
rokom). Prihodnost bo pokazala, kako se bo OMU odzvala na ta morebitna navzkrižja in
ali jih bo prestala.



Evropska komisija in CEDEFOP imata pomembno podporno vlogo pri izogibanju
morebitnim sporom med DČ, saj že zelo zgodaj začenjata razprave z DČ in strateško
uporabljata dejavnosti vzajemnega učenja (PLA, Peer Learning Activities) za zgodnji
začetek pogovorov o morebitnih sporih.

Na ravni DČ:



Na splošno je mogoče zaključiti, da so v državah, ki EOK uporabljajo za izvajanje
reform, navzkrižja med različnimi zainteresiranimi stranmi (npr. znotraj sektorja
izobraževanja, med sektorjem izobraževanja in delodajalci) bolj pereča kot v državah, v
kateri je izvajanje EOK bolj formalno, ker ne vpliva na ustaljene sisteme ali okvire.



V nekaterih državah vnaprejšnje formalno izvajanje povzroči razprave in navzkrižja, ki
narekujejo korenitejše spremembe izobraževalnih sistemov.

Izidi EOK za vseživljenjsko učenje
V literaturi o ogrodjih kvalifikacij je mogoče najti kritične ocene o njihovih učinkih.
Posledično nekateri avtorji trdijo, da izvajanje ogrodij kvalifikacij ne temelji na dokazih.
Drugi menijo, da lahko prehod na pristop na osnovi učnih izidov spodkoplje obstoječe
izobraževalne strukture in odvrne pozornost od bolj perečih težav nacionalnega
izobraževanja (npr. predčasnega opuščanja šolanja). Čeprav te utemeljitve cenimo kot
protiutež slepi prepričanosti v politiko, so trdni dokazi, da ogrodja kvalifikacij ne bodo imela
učinka, enako vprašljivi kot trdni dokazi, da bodo imela učinek. Za jasen in smiseln pregled
izidov je treba najprej opredeliti kategorije, v katerih bi naj ogrodja kvalifikacij imela
učinek. Poleg tega je treba biti realističen glede tega, kaj je mogoče razumno meriti in
kakšne zaključke je mogoče sprejeti glede na
časovni
razpon
izvajanja.
Za
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uravnovešeno presojo izidov izvajanja priporočila o EOK je treba razlikovati med tremi
kategorijami izidov: izložek, rezultati in učinek.



Zaključimo lahko, da je izložek celotnega projekta EOK do zdaj zadovoljiv za večino
vključenih zainteresiranih strani in napreduje v skladu z načrtom. Priporočilo iz leta
2008 in pripravljalno delo sta v DČ in na evropski ravni sprožila veliko dejavnosti, ki so
jasno povezane s končnimi cilji priporočila. Vprašljivo je, ali bo drugi korak razvrščanja
izpeljan do konca, in to je resna pomanjkljivost.



Rezultati projekta EOK – večja preglednost in vključenost zainteresiranih strani – so
skoraj štiri leta po priporočilu obetajoči, vendar na tej točki nezadostni za uresničitev
končnih ciljev, ki sta izboljšanje mobilnosti delavcev in udeležencev v procesu učenja
ter širjenje vseživljenjskega učenja. Področja, na katerih ni dovolj napredka, zadevajo
izvajanje pristopa na osnovi učnih izidov, vključenost zainteresiranih strani,
vzpostavljanje sistemov zagotavljanja kakovosti in nadaljnje oblikovanje postopkov
priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja na nacionalni ravni.



Učinek na glavne cilje EOK – več vseživljenjskega učenja ter mobilnosti delavcev in
udeležencev v procesu učenja – v tem trenutku še ni dovolj razviden. Skoraj štiri leta
po priporočilu je še vedno relativno zgodaj, da bi lahko razbrali učinek, obstajajo le
nepreverjeni dokazi, na primer države, v katerih ogrodja kvalifikacij olajšajo priznavanje
predhodnega učenja, ali primerljivost nacionalnih sistemov. Zaradi počasnega napredka
v zvezi s predvidenimi rezultati je še vedno vprašljivo, ali bo na kratki rok dosežen
celoten učinek.

Zaključki
Izvajanje priporočila o EOK je ugleden, obsežen in zahteven vseevropski projekt, ki terja
veliko zavzetosti zainteresiranih strani na ravni EU in na ravni DČ. Če analiziramo pomen,
izvajanje in prve izide tega projekta, lahko zaključimo, da je izvajanje priporočila o EOK
mogoče oceniti kot primer uspešne OMU.
Kljub temu lahko izpeljemo spodnje kritične zaključke, v katerih izpostavljamo resne
izzive in tehnične težave, ki bi lahko ogrozili celostno in zanesljivo izvajanje priporočila o
EOK.



Med EOK in cilji EU, določenimi znotraj strategije Evropa 2020 in strateškega
okvira ET 2020, ni neposredne povezave. Bolje je treba obrazložiti, kako bo EOK
prispevalo k uresničevanju teh ciljev (npr. k udeležbi v vseživljenjskem učenju).



Vključenost drugih GD, ki bi morali biti samoumevno udeleženi v izvajanju EOK
(npr. GD EMPL in GD MARKT), je pomanjkljiva. To bi bilo treba izboljšati, da bi
povečali usmerjenost EOK v trg dela.



Izhodiščni položaji DČ so bili različni. Nekatere DČ so imele že dolgo vzpostavljena
ogrodja, druge pa so morale še določiti in udejanjiti osnovna načela. Ta razlika v
izhodiščnih položajih je vplivala na napredek pri izvajanju priporočila o EOK
in vzpostavljanju NOK.



Jasno je, da pri priznavanju poklicnih kvalifikacij obstajajo razhajanja med
petstopenjskim sistemom, ki temelji na vhodnih spremenljivkah iz Direktive
2005/36/ES o poklicnih kvalifikacijah, in sistemom EOK, ki temelji na izidih in
je sestavljen iz osmih ravni. Priporočamo uskladitev teh dveh sistemov.



Nekatere DČ se srečujejo s težavami pri procesu razvrščanja klasifikacij (prvi
rok glede razvrščanja kvalifikacij iz nacionalnih sistemov na ravni EOK). Te
težave se večinoma nanašajo na:
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o

upravičevanje povezave med opisniki ravni iz nacionalnih sistemov/ogrodij in
EOK,

o omejen napredek pri izvajanju pristopa na osnovi učnih izidov,
o

umeščanje določenih kvalifikacij znotraj NOK in nato njihovo razvrščanje v
EOK (razvpit primer je razprava o tem, kam umestiti potrdilo o dokončanju
šolanja, ki omogoča dostop do visokega šolstva),

o

pomanjkanje uveljavljenih
priložnostnega učenja,

o

navzkrižja med sektorjem PIU in sektorjem VI, ki ovirajo prepustnost in
odpravljanje tradicionalnih pregrad med obema sistemoma,

o

način, kako je ponudba učenja zunaj sektorja formalnega izobraževanja
(neformalno in priložnostno učenje) vključena v nacionalna ogrodja in z
njimi povezana,

postopkov

priznavanja

neformalnega

in

o nezadostno pozornost, namenjeno podpiranju ogrodij kvalifikacij in sistemov
s preglednimi postopki za zagotavljanje kakovosti, prilagojenimi pristopu na
osnovi učnih izidov.



Težko je spodbuditi zainteresirane strani zunaj sektorja formalnega
izobraževanja, še posebej končne uporabnike (socialne partnerje in državljane).
Eden večjih izzivov je vključiti trg dela, saj v nekaterih državah med delodajalci ni
zanimanja, ker menijo, da se EOK/NOK njih ne tiče. To je resna grožnja dialogu med
sektorjem izobraževanja in trgom dela, želeni vzajemni pripadnosti NOK ter vlogi, ki
naj bi jih ta ogrodja imela na trgu dela.



Številne države, tudi tiste, ki so že zaključile poročilo o razvrščanju, se sploh še niso
začele ukvarjati s postopki, ki zagotavljajo, da bo v vsako novo kvalifikacijo in
dokument Europass vključena razvrstitev na ustrezno raven EOK (drugi rok).



Mednarodno razvrščanje kvalifikacij je na nek način preskus primerljivosti
različnih NOK. Ključno vprašanje je, ali bodo vse države brez nadaljnjega
usklajevanja kvalifikacije uvrstile na iste ravni EOK.

Kot posledica vseh zgoraj navedenih težav bi lahko bilo celostno in zanesljivo izvajanje
EOK ogroženo zaradi pomanjkanja vzajemnega zaupanja. Razlike pri izvajanju v različnih
državah lahko ogrozijo zaupanje DČ v izvajanje EOK v drugih državah. Da bi povečali
vzajemno zaupanje, je v izvajanje nujno treba vključiti vse zainteresirane strani. To je
mogoče v celoti uresničiti le z izvajanjem drugega koraka postopka razvrščanja, tj. z
navajanjem ravni EOK pri vsaki novi kvalifikaciji. Zagon za razvoj ogrodij kvalifikacij
obstaja, vendar bo kmalu izgubljen, če bodo v razprave vključeni samo oblikovalci politik
na visoki ravni in dobro obveščene zainteresirane strani, ne pa širša javnost. Zato bi moralo
biti dokončanje drugega koraka razvrščanja s spodbujanjem praktičnih razprav o vlogi in
delovanju EOK v širši javnosti glavni cilj v prihajajočem letu do aprila 2013. Šele s tem
drugim korakom se bo lahko pokazal učinek EOK, saj ga bodo takrat lahko videli,
uporabljali in o njem razpravljali končni uporabniki, ki bodo ustvarili „učinek vztrajnika“ ter
povečali rezultate in vpliv EOK.
Priporočili
Različnim zainteresiranim stranem lahko predstavimo naslednja priporočila v zvezi z
nadaljnjim ukrepanjem.
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Evropskemu parlamentu, Evropski komisiji in drugim evropskim institucijam:



Zaradi pomena izvajanja EOK za evropski trg dela in sistem izobraževanj v
prihodnosti, zaradi svetovnega trenda razvijanja ogrodij kvalifikacij, zaradi truda,
vloženega na ravni EU in DČ v izgradnjo vzajemnega zaupanja v nacionalna ogrodja
ali sisteme kvalifikacij, in nazadnje zaradi že doseženega izložka ter da bi preprečili,
da bi se proces znašel na mrtvi točki, priporočamo, da se mandat EQF AG
nadaljuje tudi po aprilu 2013.



Priporočamo, da EOK v novem mandatu postane manj izobraževalni in bolj na trgu
dela osnovani program, kar vključuje tudi intenzivnejši dialog med
zainteresiranimi stranmi s področja izobraževanja in zainteresiranimi stranmi s trga
dela. To se ne bo zgodilo čez noč, vendar je treba v preostanku trenutnega mandata
narediti velik napredek v zvezi z drugim korakom razvrščanja in zmanjševanja
glavnih ovir.



Ocena, ki jo mora Evropska komisija opraviti za obdobje 2008–2013, mora
vključevati oceno za nazaj, predvsem pa v prihodnost usmerjeno stališče o
tem, kako izboljšati zasnovo in izvajanje EOK, da ga bo mogoče tesneje povezati s
trgom dela in da bo imelo v praksi večji učinek.



Priporočamo, da se bolje pojasni, kako EOK prispeva h glavnim ciljem EU iz
strategije Evropa 2020 in strateškega okvira ET 2020 (vseživljenjsko učenje
ter mobilnost delavcev in udeležencev v procesu učenja), in sicer tako da se jasneje
opredeli vmesni cilj (npr. izvajanje pristopa na osnovi učnih izidov, razvijanje
sistemov kakovosti ter postopkov priznavanja neformalnega in priložnostnega
učenja).



Priporočamo, da se na ravni EU poveča vključenost drugih GD (GD EMPL in GD
MARKT), da se tako podpre prehod z izobraževalnega na bolj na trgu dela osnovani
program.



Priporočamo, da se še dodatno uskladijo evropska orodja in pobude, predvsem
pa odpravijo razhajanja pri priznavanju poklicnih kvalifikacij med petstopenjskim
sistemom, ki temelji na vhodnih spremenljivkah iz Direktive 2005/36/ES o poklicnih
kvalifikacijah, in sistemom EOK, ki temelji na izidih in je sestavljen iz osmih ravni.

Svetovalni skupin za EOK in državam članicam:


Priporočamo, da se poveča osredotočenost na drugo stopnjo razvrščanja (z
navedbo ustrezne ravni EOK za vsako novo kvalifikacijo, spričevalo in dokument
Europass).



Priporočamo, da se sklene dogovor o časovnem okviru za drugo stopnjo
razvrščanja, pripravijo in razdelijo smernice ter delijo izkušnje in dobre prakse
v zvezi z drugo stopnjo.



Priporočamo nadaljnji razvoj in izvajanje pristopa na osnovi učnih izidov ter
primernih postopkov priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja.



Priporočamo še večje osredotočenje na vzpostavljanje sistemov zagotavljanja
kakovosti za vse sektorje izobraževanja ob upoštevanju pristopa na osnovi učnih
izidov pri kvalifikacijah.
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Državam članicam in zainteresiranim stranem na ravni DČ:


Priporočamo, da se poveča vključenost zainteresiranih strani s trga dela, da se
med končnimi uporabniki poveča zavzetost in da ti NOK/EOK sprejmejo za svoje ter
da se spodbudi dialog med zainteresiranimi stranmi na področju izobraževanja in
zainteresiranimi stranmi s trga dela.



Priporočamo, da se ukrepa glede druge stopnje razvrščanja, tj. navajanja ravni
EOK za vsako novo kvalifikacijo, in da se sprožijo praktične razprave v širši
javnosti o pomenu in delovanju EOK.



Priporočamo, da se z namenom večje preglednosti povezanosti med ravnmi
EOK bolje predstavi končnim uporabnikom.



Priporočamo, da se še naprej gradijo sistemi zagotavljanja kakovosti na osnovi
učnih izidov v vseh izobraževalnih sektorjih (in se razišče možnost enotnega
sistema zagotavljanja kakovosti).



Priporočamo, da se še naprej razvija priznavanje neformalnega in
priložnostnega učenja in da se učenje zunaj sektorja formalnega izobraževanja
umesti v NOK.
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