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Kümme aastat   
Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku (EQF)

Mis on EQF ja kuidas see toimib?

EQF on ühine kaheksatasemeline 
võrdlusraamistik, mis põhineb 
õpiväljunditel.

2008 Kasutuselevõtt 

2017 Läbivaatamine

2018 Kümme aastat loomisest
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EQF hõlmab kõiki  
kvalifikatsioonitüüpe ja-tasemeid  
ning seda kasutatakse osalevate  
riikide riiklike kvalifikatsiooniraamistike 
teisendamise vahendina.

Mis on EQFi eesmärgid?

EQFi eesmärk on muuta kvalifikatsioonid  
läbipaistvamaks ja võrreldavamaks.

Samuti on selle eesmärk

ajakohastada haridus- ja koolitussüsteeme, 

suurendada isikute tööalast konkurentsivõimet, 
liikuvust ja sotsiaalset integratsiooni,

siduda omavahel kõik õppeliigid ning toetada 
õpiväljundite valideerimist. 

Mis on õpiväljundid?

Õpiväljundid näitavad, mida isik  
eeldatavasti teab ja on võimeline tegema 
ning millest ta eeldatavasti aru saab.

Nende abil kirjeldatakse kvalifikatsioonide 
sisu, selgitades, mida võib õppijalt oodata.

Nad hõlbustavad edasiõppimist, võimaldades 
võrrelda ja kombineerida õpet, mis toimub 
erinevates õpikeskkondades (formaalne, 
mitteformaalne või informaalne).
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Kes osaleb EQFis?

39   

riiki osaleb  
praegu EQFis

34   
riiki on juba sidustanud oma 

riikliku kvalifikatsiooniraamistiku 
EQFiga

Kuidas EQF välja töötati?

EQFi ja riiklike kvalifikatsiooniraamistike 
väljatöötamisse ja rakendamisse on 
kaasatud hariduse/koolituse ja tööhõive 
valdkonna ning kodanikuühiskonna 
sidusrühmad.

Kõik EQFi tasemega kvalifikatsioonid 
põhinevad kvaliteedi tagamise mehhanismil, 
millega tagatakse kvalifikatsiooni sisu ja 
taseme usaldusväärsus.
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Millist kasu toob EQF?

Üksikisikud (töötajad/õppijad)

mõistavad paremini oma kvalifikatsiooni 
ehk seda, mida nad peaksid teadma, millest 
nad peaksid aru saama ja mida nad peaksid 
olema võimelised tegema;

saavad aru oma kvalifikatsiooni tasemest 
kõikides Euroopa riikides ja sellest, kuidas see 
suhestub teiste kvalifikatsioonidega;

leiavad hõlpsamini töö või saavad hõlpsamini 
edasi õppida.

Haridus- ja koolitusteenuste osutajad 

 
saavad hõlpsamini aru edasiõppimise sooviga 
isikute kvalifikatsiooni sisust, tasemest ja seega 
väärtusest; 
 
 
 
saavad hõlpsamini võrrelda ja hinnata eri riikides 
ja eri õpikeskkondades antud kvalifikatsioone.

Tööandjad

mõistavad paremini, mida potentsiaalsed 
töövõtjad teavad, millest nad aru saavad ja mida 
nad on võimelised tegema;

saavad hõlpsamini võrrelda ja tõlgendada 
kvalifikatsioone, mille töötaotlejad on saanud eri 
riikides ja eri asutustelt;

saavad võrrelda välisriikidest pärit töötaotlejate 
kvalifikatsioone riiklike kvalifikatsioonidega, et 
mõista nende asjakohasust ja seda, kuidas need 
vastavad ettevõtte või sektori vajadustele.

Kvalifikatsioonide 
tunnustamisega 
tegelevad asutused

pääsevad ligi kasulikule 
teabele, et paremini hinnata 
teise riigi kvalifikatsioone, eriti 
nende taset ja sisu; 
 
saavad hõlpsamini 
tunnustada välisriikide 
kvalifikatsioone.

Allikad
• EQFi käsitlev soovitus:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=ET
• Euroopa õppimisvõimalused ja kvalifikatsioonid: https://ec.europa.eu/ploteus/et/home
• Õpiväljundid: http://www.cedefop.europa.eu/et/events-and-projects/projects/learning-outcomes
• Riiklike kvalifikatsiooniraamistike andmekogu: 

http://www.cedefop.europa.eu/et/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
• Komisjoni eksperdirühmade register: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=ET 
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