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evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) 

Kaj je EOK in kako deluje?

EOK je skupno referenčno ogrodje 
z osmimi ravnmi, ki temeljijo na 
učnih izidih.
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EOK zajema vse vrste in ravni 
kvalifikacij ter se uporablja kot  
pretvornik med različnimi nacionalnimi 
ogrodji kvalifikacij sodelujočih držav.

Kaj so cilji EOK?

Cilj EOK je izboljšati preglednost in primerljivost  
kvalifikacij ljudi.

Njegov namen je tudi:

posodobiti sisteme izobraževanja  
in usposabljanja,

povečati zaposljivost, mobilnost in družbeno 
vključenost posameznikov,

povezati vse vrste učenja in podpreti 
vrednotenje učnih izidov.

Kaj so učni izidi?

Učni izidi izražajo, kaj naj bi oseba  
znala, razumela in bila sposobna opraviti.

Opisujejo vsebino kvalifikacij in pojasnjujejo, 
kaj se pričakuje od učečega.

Podpirajo napredek pri učenju ter omogočajo 
primerjavo in združevanje učenja iz različnih 
okolij (formalno, neformalno in priložnostno).
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Katere države sodelujejo v EOK?

39   

držav trenutno  
sodeluje v EOK.

34   
držav je svoja nacionalna 

ogrodja kvalifikacij že 
povezalo z EOK.

Kako se je EOK razvil?

Pri razvoju in izvajanju EOK in nacionalnih 
ogrodij kvalifikacij sodelujejo deležniki s 
področja izobraževanja/usposabljanja, 
zaposlovanja in civilne družbe.

Vse kvalifikacije z ravnjo EOK temeljijo  
na mehanizmih za zagotavljanje 
kakovosti, tako da sta njihova vsebina in 
raven vredni zaupanja.
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Katere koristi prinaša EOK?

Posamezniki  
(delavci/učeči se) lahko ...

... bolje razumejo svoje kvalifikacije, tj. kaj bi 
morali znati, razumeti in bili sposobni opraviti.

... razumejo raven svojih kvalifikacij v vseh 
evropskih državah ter njihovo povezavo z 
drugimi kvalifikacijami.

... lažje najdejo zaposlitev ali se vključijo v 
nadaljnje učenje.

Izvajalci izobraževanja in  
usposabljanja lahko ...

 

 
... lažje razumejo vsebino, raven in posledično 
vrednost kvalifikacij tistih, ki želijo nadaljevati 
svoje učenje. 
 
 
 
... lažje primerjajo in ocenijo kvalifikacije iz različnih 
držav in okolij.

Delodajalci lahko ...

... bolje razumejo, kaj potencialni zaposleni  
znajo, razumejo in so sposobni opraviti.

... lažje primerjajo in razlagajo kvalifikacije 
kandidatov iz različnih držav in institucij.

... primerjajo kvalifikacije tujih kandidatov z 
nacionalnimi kvalifikacijami, da razumejo njihovo 
ustreznost in ujemanje s potrebami podjetja 
ali sektorja.

Organi za priznavanje 
kvalifikacij lahko ...

... dostopajo do uporabnih 
informacij, da lahko bolje 
ocenijo kvalifikacije iz druge 
države, zlasti njihovo raven in 
vsebino.

... lažje priznajo tuje 
kvalifikacije.

Viri
• Priporočilo o EOK: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=SL
• Možnosti učenja in kvalifikacije v Evropi: https://ec.europa.eu/ploteus/sl
• Učni izidi: http://www.cedefop.europa.eu/sl/events-and-projects/projects/learning-outcomes
• Popis o nacionalnem ogrodju kvalifikacij: 

http://www.cedefop.europa.eu/sl/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
• Register strokovnih skupin Komisije: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=SL 
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