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Euroopa KVaLiFiKaTsiooniraamisTiKu sELGiTaminE ELuKEsTVa 
ÕppE VaLDKonnas 

Võtmeküsimused ja vastused neile1

Käesolevad kommentaarid on kirjutatud 
poliitikakujundajatele ja ekspertidele, kes on seotud 
EQF rakendamisega. Tegemist on esimese dokumendiga 
EQF rakendamist toetavate viitedokumentide seeriast. 

EQF
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku vastuvõtmise 
ettepanek algatati Euroopa Komisjoni poolt 2006. aasta 
septembris. Antud soovitusega visandati Euroopas 
loodav üldraamistik, mis hõlbustaks kvalifikatsioonide 
ja kvalifikatsioonitasemete võrdlemist, et edendada 
nii geograafilist liikuvust kui ka tööturumobiilsust, 
samuti elukestvat õpet. Raamistiku tuum koosneb 8 
kvalifikatsioonitasemest, mida kirjeldatakse õpitulemuste 
(teadmiste, oskuste ja pädevuse) kaudu. Riikidel 
soovitatakse siduda oma riiklikud kvalifikatsioonitasemed 
EQF loodud neutraalse võrdlusalusega. Pärast Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu poolt kinnitamist (2007. 
aasta detsembris), algab 2008. aastal raamistiku 
rakendamisprotsess. EQF järgida otsustavatel riikidel 
(see protsess on vabatahtlik) palutakse seda teha kahes 
etapis. Esimene etapp – riiklike kvalifikatsioonitasemete 
sidumine EQF-iga – peaks olema lõpetatud 2010. aastaks.  
Teine etapp – kõigile uutele tunnistustele EQF-i tasemele 
viitava punkti lisamine – tuleks lõpule viia 2012.  
aastaks.

EQF – uued väljavaated, uued lähenemisviisid
EQF esindab uut lähenemisviisi Euroopa koostööle 
kvalifikatsioonide valdkonnas. Kunagi varem 
ei ole püütud jõuda õpitulemustel põhinevate 
võrdlustasemete/kirjelduste süsteemini, mis hõlmaks 
kõiki kvalifikatsioonivorme ja kõiki võimalikke 
kvalifikatsioonitasemeid. Seetõttu eeldab EQF edukas 
rakendamine, et kõik asjaosalised jagaksid selget 
arusaama:

1 Antud kommentaarid on kirjutanud Jörg Markowitsch, Karin Luomi-Messerer ja 
Sonja Lengauer (Viini 3. teaduslaboratoorium) ning Jens Bjornavold (Cedefop). 
Tekstiga on töötanud ja märkusi lisanud ka Michael Graham, Georg Hanf ja Mike 
Coles.

•	 raamistiku	eesmärkidest	ja	peamistest	kavandatud	
ülesannetest;

•	 raamistiku	määratlemisel	rakendatud	põhimõtetest	
ja loogikast (kuidas on kirjeldused üles ehitatud 
ning kuidas neid tuleks mõista);

•	 rakendamisnõuetest	(sidusrühmade	kaasatuse,	
läbipaistvuse, kvaliteeditagamise ja vastastikuse 
eksperthindamise mõistes). 

Käesolevad kommentaarid keskenduvad Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku aluspõhimõtete 
ja loogika selgitamisele, vastates 12 sageli 
esitatavale küsimusele. Kommentaarid on suunatud 
poliitikakujundajatele ja ekspertidele, kes tegelevad 
EQF (ja vastavate raamistike ning lahenduste) 
rakendamisega riiklikul, valdkondlikul või piirkondlikul 
tasandil. 

Kajastatakse ja selgitatakse järgmisi küsimusi, mida 
võib ka eraldi lugeda:

1. Miks nimetakse EQF metaraamistikuks?
2. Mis põhimõtted on EQF kirjelduste aluseks ja mis 

tähendus on nende sõnastusel?
3. Mida mõeldakse teadmiste, oskuste ja pädevuse all 

ning miks me antud termineid kasutame? 
4. Miks ei ole mõõtmeid rohkem, nagu on teistes 

raamistikes?
5. Kas pädevus ei ole kogu õppimist tähistav 

üldmõiste? Kas EQF ei ole pädevuste raamistik? 
6. Kas mõnd kvalifikatsiooni saab siduda erinevate 

tasemetega?
7. Kas kirjelduste tabeli üks veerg on tähtsam kui teine?
8. Kas EQF peaks vaatlema redelina? Kas teatud 

taseme kvalifikatsioonini jõudmiseks tuleks kõik 
etapid läbida? 

9. Kas EQF kirjeldusi saab kasutada ka riiklike 
kvalifikatsiooniraamistike jaoks?

10. Miks EQF ei hõlma teatud võtmepädevusi, nt õppima 
õppimist? 

11. Kas EQF abil saab klassifitseerida õppeprogramme 
ja elukutseid?
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12. Mis suhe on EQF ja Euroopa kõrgharidusruumi 
raamistiku vahel?

 
1. miks nimetakse EQF metaraamistikuks? 
EQF on kavandatud Euroopa erinevate 
kvalifikatsioonisüsteemide ja raamistike võrdlusvahendiks. 
See arvestab riiklike süsteemide mitmekesisust ning 
hõlbustab kvalifikatsioonide riikidevahelist tõlgendamist 
ja võrdlemist. Antud mõttes on EQF raamistik raamistike 
ja/või süsteemide jaoks ning seega määratletav kui 
metaraamistik. (Kvalifikatsiooniraamistikku võib 
käsitleda osana kvalifikatsioonisüsteemist, milles 
kvalifikatsioonitasemeid kirjeldatakse sõnaselgelt 
hierarhilisena.) 

Antud metaraamistik võimaldab 
kvalifikatsioonisüsteemidel koos oma järeldatavate 
tasemete ja/või riiklike ning valdkondlike raamistikega 
üksteisega seostuda.

EQF rakendamisprotsessis on plaanis, et iga riik 
seob oma riiklikud kvalifikatsioonid (diplomite, 
tunnistuste ja omistatavate järkude mõistes) kaheksa 
EQF tasemega riiklike kvalifikatsiooniraamistike 
või riiklike kvalifikatsioonisüsteemide järeldatavate 
tasemete kaudu. See tähendab, et esimesel etapil 
seotakse riiklike kvalifikatsiooniraamistike tasemed 
või kvalifikatsioonisüsteemide osad EQF tasemetega. 
Pikas perspektiivis peaksid kõik Euroopas omistatavad 
kvalifikatsioonid sisaldama viidet EQF-ile. 

Konkreetne riiklik kvalifikatsioon on näiteks „pagari 
meistridiplom” Saksamaal või „baccalauréat 
technologique” Prantsusmaal. 
 
Riikliku kvalifikatsiooniraamistiku tase on näiteks 
Šoti akrediteerimis- ja kvalifikatsiooniraamistiku 
(SCQF) tase „National Clusters at Access Level 2” või 
Iirimaa tase „Junior Certificate at Level 3”.  
 
Riikliku kvalifikatsioonisüsteemi osa esindavad 
näiteks Austria tehnika- ja kutsekeskkoolide 
antavad kvalifikatsioonid ning Ungari kõrghariduse 
osana tegutsevate kolledžite (Főiskola) antavad 
kvalifikatsioonid. 
 

Teiste rahvusvaheliste raamistike näited on 
e-oskuste Euroopa raamistik rahvusvahelise 
valdkondliku raamistikuna või Kariibi piirkonna 
kutsekvalifikatsioonid (CVQ-d).

2. mis põhimõtted on EQF kirjelduste aluseks ja 
mis tähendus on nende sõnastusel?

Kirjeldused on koostatud nii, et nad hõlmaksid õpi- 
või institutsionaalsest kontekstist sõltumatult kogu 
õpitulemuste skaala alates põhiharidusest, erinevatest 
formaalhariduslikest ja lihttöö tasemetest kuni 
doktorikraadi ja vanemspetsialistide tasemeteni. Nad 
hõlmavad nii töö- kui õpiolukordi, nii akadeemilisi kui 
ka ametialaseid keskkondi ning nii esmast väljaõpet 
kui ka pidevharidust või -koolitust, st kõiki formaalse, 
mitteformaalse ja informaalse õppe vorme.

Lisaks peegeldavad antud kirjeldused nii 
spetsialiseeritust kui üldistusi. Seega ei tähenda 
kõrgemale tasemele jõudmine ilmtingimata, 
et vajalikud oskused ja teadmised oleksid 
spetsialiseeritumad, kuigi see võib olla tõsi paljudes 
akadeemilistes ja teaduskontekstides. Madalamalt 
kõrgemale tasemele liikumine võib mõnedes õpi- või 
töökontekstides ühtlasi tähendada üldistatumaks 
muutumist.

Kirjeldused on koostatud nii, et oleks võimalik 
piisavalt vahet teha madalama taseme ja kõrgema 
taseme kirjelduste vahel ning selgelt näidata muutuse 
ulatuslikkust eelmiselt tasemelt edasiminekus  
(nt teadmiste keerukuses, vt ka 8. küsimust). Iga tase 
tugineb alumistele tasemetele ja sisaldab neid kõiki. 
Ent tabeli ja teksti võimalikult selge esituse huvides 
välditakse kordusi ning vastavate eelmiste tasemete 
kirjeldused on kaasa arvatud vaikimisi. 

Et saavutada korraga nii järjepidevust kui diskreetsust, 
kasutatakse tasemete iseloomustamiseks võtmesõnu 
(nt „faktilised ja teoreetilised teadmised” vastandatult 
madalate tasemete „üldteadmistele” või kõrgemate 
tasemete „spetsialiseeritud teadmistele”; või 
„kaaslaste töö/õppetegevuse juhendamine”, mis 
tuleb päevakorda 4. ja 5. tasemel, kuid ei ole 
asjakohane alumistel tasemetel). Antud võtmesõnu 
võib vaadelda ka kui künnistasemete indikaatoreid. 
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Ühe konkreetse taseme täielik mõistmine eeldab 
seega nii horisontaalset kui ka vertikaalset lugemist, 
kus arvesse võetakse ka madalamaid ja kõrgemaid 
tasemeid (vt ka 7. küsimust).

Kirjelduste sõnastamisel rakendati järgmisi 
kriteeriumeid: kasutada vaid jaatavas vormis 
lauseid; vältida žargooni; tarvitada kindlapiirilisi ja 
konkreetseid lauseid (nt vältides termineid, nagu 
„asjakohane”) ja väljenduda samal ajal nii lihtsalt 
ja üldistatult kui võimalik. Seega on praeguse EQF 
tabeli kirjeldused esitatud meelega üsna üldistatuna 
nt eelmiste variantidega võrreldes (vt ka 1. ja 9. 
küsimust). Veergude pealkirjadesse valiti praktilistel 
kaalutlustel lihtsad ja arusaadavad terminid, selle 
asemel, et kasutada väikese ekspertide rühma 
kasutatavaid täpsemaid ja tehnilisemaid termineid  
(vt ka 3. küsimust).

3. mida mõeldakse teadmiste, oskuste ja 
pädevuse all ning miks me antud termineid 
kasutame?

Õpiprotsesside tulemuste struktureerimiseks 
ja esitamiseks on palju eri võimalusi. Kõigi EQF 
väljatöötamises osalevate riikide tehniliste ekspertide 
mõttevahetuse järel lepiti kokku, et raamistik 
hakkab põhinema teadmiste, oskuste ja pädevuse 
eristamisel, sest see on õpitulemuste liigitamise kõige 
kindlakskujunenum moodus. 

Selge on, et antud liigitus lähtus teistest, väga 
sarnastest õpitulemuste eristustest ja oli nendega 
seotud. Näiteks Prantsusmaal tehakse üldiselt vahet 
savoir, savoir-faire ja savoir-être vahel; saksakeelsetes 
riikides on üldlevinud mõistete Fachkompetenz, 
Methodenkompetenz, Personalkompetenz ja 
Sozialkompetenz eristamine; samas kui ingliskeelsetes 
riikides rakendatakse tavapäraselt liigitamist 
kognitiivseks pädevuseks, funktsionaalseks 
pädevuseks ja sotsiaalseks pädevuseks. 

Seega võib EQF-is toimuvat teadmiste, oskuste ja 
pädevuse eristamist käsitleda kui pragmaatilist 
erinevate laialtlevinud lähenemisviiside vastavusse 
viimist ning see ei kohusta riike sama tegema. Riiklikes 
ja valdkondlikes raamistikes ja süsteemides võidakse 

konkreetseid tavasid ja vajadusi arvestades eeldada 
erinevaid lähenemisviise (vt ka 4. ja 9. küsimust).

Õpitulemuste eristamine teadmiste, oskuste ja 
pädevuse põhjal võimaldab kirjeldusi selgelt koostada 
ja kvalifikatsioonitasemeid kergemalt liigitada. Siiski 
ei tuleks nimetatud kolme kategooriat (teadmisi, 
oskusi ja pädevust) lugeda eraldi, neid tuleks tajuda 
koos. Seega eeldab ühe taseme tunnuste mõistmine 
ka horisontaalset lugemist (vt ka 6. küsimust). 
Kategooriate vahel võib esineda sarnasusi (nt pädevuse 
veerg hõlmab teatud oskusi, oskuste veerg jälle teatud 
teadmisvorme), kuid see on juba asjade loomuses.

4. Teised kvalifikatsiooniraamistikud kasutavad 
teadmiste, oskuste ja pädevuse asemel 
rohkem või muid kategooriaid või mõõtmeid. 
Kas teiste mõõtmetega kvalifikatsiooniraa-
mistikud on üldse võrreldavad? 

Riiklikes, piirkondlikes ja valdkondlikes 
kvalifikatsiooniraamistikes saab kirjeldusi kohandada 
vastavalt nende asjaomastele eesmärkidele ja sihtidele 
(nt riigispetsiifilised või valdkonnaspetsiifilised 
vajadused). Seetõttu puudub üldine või üks ja ainuõige 
kirjelduste kasutamise moodus, neid saab kasutada 
erinevalt. 

Näiteks Šoti raamistikus tehakse vahet „teadmiste 
ja arusaamise”; „praktika: rakendusteadmiste 
ja arusaamise”, „üldiste kognitiivsete oskuste”, 
„suhtlemisoskuste, IKT-oskuste ja arvutusoskuse” 
ning „iseseisvuse, usaldusväärsuse ja 
koostööoskuse” vahel. Iirimaal kasutatakse järgmisi 
kategooriaid: „teadmiste ulatuslikkus”, „teadmiste 
tüüp, oskusteadmiste ja oskuste diapasoon”, 
„oskusteadmiste ja oskuste valikulisus”, „pädevuse 
kontekst”, „pädevuse roll”, „õppima õppimise 
pädevus” ja „läbinägelikkus (pädevus)”.

EQF loomisel seati sihiks võimalikult vähesed ja lihtsad 
eristused (vt ka 3. küsimust). EQF võib käsitleda kui 
kõige olulisematele ja põhilisematele aspektidele 
keskenduvat süsteemi. EQF kirjelduste üldist iseloomu, 
ühendatuna tõsiasjaga, et nad hõlmavad võrreldavust 
ja jaotust/suhteid soodustab see, et üldisemad 
EQF kirjeldused hõlmavad ka juba olemasolevates 
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kvalifikatsiooniraamistikes sisalduvaid väga sarnaseid 
kirjeldusi.

5. mõned arvavad, et EQF ei peaks olema mitte 
kvalifikatsiooniraamistik, vaid kompetent-
side  raamistik. on isegi pakutud, et tabeli 
ühisnimetaja võiks olla „kompetentsid”. on 
see õige ja mida selle all mõeldakse? 

EQF on (meta-)kvalifikatsiooniraamistik ja mitte 
kompetentside  raamistik, kuna see võimaldab liigitada 
kvalifikatsioonitasemeid ja -süsteeme. See ei ole 
mõeldud üksikkompetentside liigitamiseks. Tegu 
on õpitulemustele orienteeritud raamistikuga, mille 
kirjeldustes on kirjeldatud kõiki õpitulemuste vorme. 
EQF ekslik käsitlemine kompetentside raamistikuna 
tuleneb tõsiasjast, et õpitulemused on sõnastatud 
õppijate oskusi kirjeldavate lausetena ning seetõttu 
ilmneb neis teatud „kompetentsidele  orienteeritus”. 
EQF ei ole ka sellepärast kompetentside  raamistik, et 
õpitulemused võivad seisneda näiteks teadmistes ilma 
mingite vastavate pädevuste või oskusteta.

Järelikult on õpitulemused alati igakülgsemad kui 
kompetentsid  ja mitte vastupidi. Siit järeldub, et 
kompetentsid  ei sobi tabeli ühisnimetajaks. Õigem on 
väita, et EQF tuleks nimetada õpitulemustel põhinevaks 
kvalifikatsiooniraamistikuks. 

6. Tundub, et mingi riikliku kvalifikatsioonisüs-
teemi üks osa sobib suurepäraselt teatud 
tasemele kolmest veerust, kuid teise mõõtme 
järgi sobiks see paremini ühele teisele 
tasemele. Kas üht ja sama kvalifikatsioonide 
rühma saab siduda erinevate tasemetega? 

Ei, sest EQF ei ole süsteem kvalifikatsioonide 
liigitamiseks erinevate mõõtmete järgi. Teisiti öeldes – 
EQF tabeleid ei tuleks lugeda eraldi veergudena.

Ühe taseme lugemine tähendab, et kogu rida (selle 
kõik kolm veergu) tuleb lugeda algusest lõpuni ja 
lisaks eeldab iga taseme kirjeldus alumiste tasemete 
tulemuste kaasa arvamist. Seega eeldab mingi taseme 
täielik mõistmine, et seda tuleks lugeda seotuna 
eelnevate tasemetega (vt ka 2. ja 3. küsimust).
Euroopa kvalifikatsioonisüsteemide ulatuslikkuse ja 
kvalifikatsioonide mitmekesisuse tõttu sobivad riiklike 

kvalifikatsioonisüsteemide osad (kvalifikatsioonide 
rühmad) üsna sageli ühe veeru teatud tasemele, 
kusjuures nad samal ajal sobivad mõne muu veeru 
muule tasemele. Vastavalt eeldatavate teadmiste 
keerukusele või vajalikele oskustele võib esineda väga 
erinevaid kvalifikatsioone, kuid neid võib olla sama 
keeruline saada. 

Näiteks „Le baccalauréat general” Prantsusmaal või 
„General Certificate of Secondary Education” (GCSE) 
Inglismaal. Wales’is ja Põhja-Iirimaal võivad eeldada 
rohkem teoreetilisi ja faktilisi teadmisi, kuid vähem 
praktilisi oskusi; samal ajal kui Saksamaa ja Austria 
õpipoisieksam võib nõuda vastaval alal rohkem 
praktilisi oskusi ja vähem teoreetilisi teadmisi. 

EQF kirjelduste esitamine kolmeveerulises tabelis 
peaks hõlbustama EQF ja kvalifikatsioonide 
omistamise mõistmist. Kui tabeli vormi tulemuseks on 
vastuolulised tõlgendused, peaks veerge käsitlema 
teisejärgulistena. Järelikult tähendab see, et tuleks 
lihtsalt lugeda kogu rida (teadmisi, oskusi ja pädevust) 
ning otsustama – kokkuvõttes – missugusele tasemele 
antud kvalifikatsioonide rühm kõige paremini sobib. 
Taoline kirjelduste lugemine aitab määrata vastava 
kvalifikatsiooni „raskuskeset” ja võimaldab seega 
otsustada, kuhu see EQF suhtes paigutada. See näitab, 
et riikliku ja valdkondliku taseme kvalifikatsioonide 
mitmekesisuse tõttu ei teki kunagi ideaalset või 
täielikku sobivust EQF tasemetega – selle asemel tuleb 
rakendada parima võimaliku sobivuse põhimõtet. 

7. Kas kirjelduste tabeli üks veerg on tähtsam 
kui teine?

Olemasolevad kvalifikatsioonid erinevad märgatavalt 
vastavalt sellele, kas rõhk on teadmistel, oskustel 
või pädevusel. Nt akadeemiliste kvalifikatsioonide 
rõhk võib olla enam teadmistel, samal ajal kui teatud 
kutsekvalifikatsioonide rõhk võib olla enam oskustel 
või pädevusel. Kolm EQF-is esitatud mõõdet peaksid 
aitama tuvastada neid erinevusi kvalifikatsioonide 
omistamise protsessis. EQF-iga ei plaanita vähimalgi 
määral mõnd kvalifikatsioonitüüpi propageerida või 
diskrimineerida, vaid see peaks toimima neutraalse 
võrdlusalusena kõigi erinevat liiki kvalifikatsioonide 
jaoks. Üks oluline EQF-i aluseks olev eesmärk on 
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akadeemilise, kutsealase ja kõrghariduse suuna, 
samuti esmase hariduse ning täiendhariduse võrdse 
austamise edendamine. Selles mõttes on kõik tabeli 
mõõtmed võrdse tähtsusega.

Mõni kvalifikatsioon võib ideaalselt sobida ühe veeru 
teatud tasemele, kuid teise veeru kirjelduste järgi 
tunduda esmapilgul paremini sobivat teisele tasemele 
(vt ka 3. küsimust). Sellepärast – või ka lihtsalt 
seepärast, et veerg „teadmised” tuleb enne „oskusi” – 
võib küsida, kas üks veerg on tähtsam kui teised. Asi ei 
ole nii. Kõik mõõtmed on võrdselt tähtsad ja veergude 
järjekord ei tähista nende tähtsusjärjekorda (vt ka  
6. küsimust). 

8. Kas EQF peaks vaatlema redelina? Kas 
teatud taseme kvalifikatsioonini jõudmiseks 
tuleb kõik astmed läbida? Kui jah, miks 
lõpeb redel kaheksandal astmel, kui EQF on 
elukestva õppe raamistik? Kas kvalifikatsi-
oone saab ka omandada erinevatel tasemetel 
või loeb ainult kõige kõrgem? 

EQF on redel selles mõttes, et seonduv õppimine 
muutub 1. tasemelt 8. tasemeni liikudes järjest 
keerukamaks ja esitab õppijale või töötajale suuremaid 
nõudmisi. Suurenemised 1. tasemelt 8. tasemeni on 
seotud erinevate teguritega, näiteks:

•	 teadmiste	ja	arusaamise	keerukus	ja	sügavus;	
•	 vajaliku	toetuse	või	juhendamise	määr;	
•	 eeldatava	koostöö,	iseseisvuse	ja	loovuse	määr;	
•	 rakenduse/praktika	ulatus	ja	keerukus;	
•	 situatsioonide	läbipaistvuse	ja	dünaamika	määr.

Antud loetelu ei ole kindlasti täielik, kuna õppimisel 
on palju olulisi mõõtmeid, millest mõnesid ei pruugi 
me isegi teada. See peaks kõigest näitama, mida 
mõeldakse „õppijatele/töötajatele esitatavate järjest 
kasvavate nõudmiste” all. 

EQF mõistmine 8-pulgalise redelina ei tähenda, et 
on vaja eristada sama arv tasemeid kõigis riiklikes 
kontekstides, tegevusaladel, valdkondades või 
ainevaldades. Riiklikud kvalifikatsioonisüsteemid 
või -raamistikud võivad hõlmata rohkem või vähem 
tasemeid. Mõnedel tegevusaladel, mõnedes 

valdkondades või ainevaldades ei pruugi kõrgemal 
tasemel kvalifikatsioone ollagi. Teistes ei pruugi olla 
kvalifikatsioone madalamatel olemasolevatel tasemetel 
või võib koguni olla 8. tasemest kaugemale ulatuvaid 
kvalifikatsioone. EQF ei erista enam täiendavalt  
8. taseme ja sellest kõrgemaid kvalifikatsioone. 

Näiteks on väga ebatõenäoline, et farmaatsias oleks 
madalaima taseme kvalifikatsioone ning on väga 
ebatõenäoline, et majapidamise ja koristustööde alal 
võiks leiduda kõrgema taseme kvalifikatsioone (kuigi 
võib ette tulla erandeid).  
 
Paljudes riikides asetatakse tasemele, mis vastab 
EQF 8. omale, filosoofiadoktori kraad ja mõnedes 
riikides võib ülikoolihariduses esineda isegi 
täiendavaid formaalseid järeldoktori kvalifikatsioone, 
nagu on saksakeelsetes riikides „habilitation”. 
Teine näide on raamatupidamise vallast: paljud 
riigid nõuavad enne audiitoritunnistuse välja 
andmist soovijalt lisaks ülikoolidiplomile viie- kuni 
kümneaastast töökogemust ja täiendavate eksamite 
sooritamist. 

EQF ei ole vahend individuaalse õpiedu vahetuks 
dokumenteerimiseks vaid pakkumaks esimesel 
etapil erinevate riiklike kontekstide vahelist 
tõlgendamisvahendit ja pikas perspektiivis kõigi 
Euroopas antavate kvalifikatsioonide võrdlusvahendit. 
Ent kvalifikatsioonide EQF tasemete äranäitamine 
ei tähenda, et kvalifikatsioone peaks ilmtingimata 
omandama samas järjekorras, nagu on EQF tasemed.

Näide: Õpipoisitunnistus on seotud näiteks  
3. tasemega. Pärast paariaastast töökogemust ja 
ettevõttesisest täiendõpet soovib õpipoisikoolituse 
lõpetanu jätkata õpinguid ülikoolis (nt 5. tasemel).
Antud konkreetsete riiklike regulatsioonide raames 
aktsepteeritakse tema informaalselt omandatud 
oskusi ja pädevusi kõrgharidusse astumist 
võimaldava kvalifikatsioonina  
4. taseme formaalse kvalifikatsiooni asemel. 
Pärast kõrgharidusprogrammi edukat läbimist 
omistatakse antud isikule 5. tasemel klassifitseeritud 
kvalifikatsioon. Seega on antud isik saanud  
3. ja 5. taseme formaalsed kvalifikatsioonid, kuid 
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mitte 4. taseme oma. Näib, et kõnealune isik on  
4. taseme vahele jätnud. Kuid tegelikult omab 
see isik õpiprogrammi alguses 4. tasemel 
vajalikke teadmisi, oskusi ja pädevust, sest see on 
sisseastumisnõue, kuigi talle ei omistatud vastavat 
formaalset kvalifikatsiooni.

Õppijad liiguvad kogu eluaja jooksul eeskätt 
madalamalt kõrgemale tasemele, kuid on ka võimalik 
saada kaks eri kvalifikatsiooni samal tasemel või 
liikuda kõrgemalt madalamale kvalifikatsioonitasemele, 
kui alustatakse uusi õpinguid ja omandatakse uusi 
oskusi.

Näiteks tehnikateaduste doktori kraadiga isik 
otsustab õppida uut ala, näiteks majandusteadust, 
mis võib asetseda madalamal tasemel.  
 
Elu jooksul võivad paljud põhjused, nagu haigused, 
uued huvid ja hobid või töötus, motiveerida isikut 
omandama uusi kvalifikatsioone seniomandatutest 
madalamal tasemel. Näiteks võib keegi lisaks  
IT-spetsialisti kvalifikatsioonile ja tööle olla 
huvitatud teatud vaba aja sisustamise alase 
kvalifikatsiooni omandamisest (nt giidindus või 
suusainstruktori ala). Teine kvalifikatsioon võib 
olla seotud ka madalama tasemega kui algne 
kvalifikatsioon.

9. Kas EQF kirjeldusi saab kasutada ka riiklike 
kvalifikatsiooniraamistike jaoks?

Kvalifikatsiooniraamistike otstarbed erinevad 
vastavalt kontekstile (kas rahvusvaheline, riiklik, 
piirkondlik või valdkondlik võrdlus), seetõttu erineb ka 
raamistike konkreetne ülesehitus. EKR on kavandatud 
metaraamistikuna (vt 1. küsimust) ja kasutab 
seega üldistatumaid kirjeldusi kui enamik riiklikke, 
piirkondlikke või valdkondlikke raamistikke. 

EQF kirjeldused ei täida teiste kvalifikatsiooniraa-
mistike aset. Kuid ilmselt saab teiste kirjelduste 
struktuuri ja tasemete arvu orienteerida EQF suunas. 
See tähendab, et EQF kirjeldusi ei tohiks kasutada 
teiste raamistike väljatöötamise kavandina, asjaoma-
seid vajadusi selgelt kaalumata ja kajastamata. Ent 
EQF kirjeldusi saab võtta aluseks protsessi alguses 

ja neid saab vajaduse korral muuta, täiendada ja 
kohandada.

EQF järgi joondumise näiteid võib leida 
Malta või Leedu tekkivatest riiklikest 
kvalifikatsioonisüsteemidest, mis mõlemad 
hõlmavad kaheksat taset. Malta tekkiv riiklik 
kvalifikatsioonisüsteem kasutab isegi EQF-iga 
sarnast struktuuri, viidates teadmistele, oskustele ja 
pädevusele.

10. miks ei ole EQF-is mainitud teatud võtme-
pädevusi või metapädevusi (nt teadlikkust 
säästvast arengust, õppima õppimist või 
eetilisi pädevusi)? 

EQF-is ei võeta seisukohta õpitulemuste konkreetse 
sisu kohta. See, mida mingi riik või ühiskond 
peab hetkel või tulevikus võtmepädevusteks (nt 
võõrkeelte pädevus, kommunikatiivne pädevus, 
ettevõtluspädevus, kultuuriline pädevus) võib olla 
riigiti ja ühiskonniti erinev, ent muutuda ka ajas. EQF 
ei maini mingeid konkreetseid võtmepädevusi, kuid 
võib kajastada kõiki erinevaid võtmepädevuste tüüpe 
erinevatel tasemetel. On ka muid üldisemaid pädevusi 
nagu „õppima õppimine” või „eetiline pädevus”, mida 
EQF sõnaselgelt ei hõlma. Antud tunnuseid, mida sageli 
nimetatakse metapädevusteks, ei ole sisse arvatud, 
sest neid ei saa vaadelda muudest teadmistest, 
oskustest ja pädevusest sõltumatult. Niisiis, neid ei 
ole lisatud lisamõõtmena, vaid tuleb näha teadmiste, 
oskuste ja pädevuse lahutamatu osana. Näiteks mängib 
õppima õppimine tähtsat rolli teoreetiliste ja faktiliste 
teadmiste omandamisel, eetiline pädevus on oluline 
iseseisvuse ja vastutuse kujunemisel.

11. Kas EQF abil saab klassifitseerida õppepro-
gramme ja elukutseid?

EQF ei kavandatud õppeprogrammide või elukutsete 
klassifitseerimiseks, vaid see keskendub selle asemel 
kvalifikatsioonisüsteemidele ja -raamistikele. EQF 
tasemed ei kajasta osalemist mingis konkreetses 
õppeprogrammis või konkreetsete ülesannete või 
elukutsete jaoks nõutavaid pädevusi. Muidugi on 
kvalifikatsioonid seotud hariduse ja koolitusega 
ning töömaailmaga ja need elemendid on EQF-is 
väga olulised. Spetsiaalselt hariduse ja elukutsete 
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klassifitseerimiseks väljatöötatud klassifikatsioonid on 
ISCED (rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus) ja ISCO 
(rahvusvaheline ameti- ja kutsealade klassifikaator). 
EQF kätkeb endas ainult osaliselt haridusprogrammide 
hierarhilisust (nt EQF kõrgema taseme kvalifikatsioon 
vastab väga tõenäoliselt kõrgemale ISCED tasemele) 
ning ameti- ja kutsealade hierarhilisust (madalama 
EQF taseme kvalifikatsioon viib väga tõenäoliselt 
ISCO oskuste tasemetel madalamal pulgal olevale 
kutsetegevusele). Ent EQF keskendub õpitulemustele 
teadmiste, oskuste ja pädevuse vormis; viimaseid 
nähakse sõltumatult haridusprogrammidest või 
ametialastest kontekstidest.

Seega kujutab EQF endast uut vahendit, mis pakub 
võimaluse kombineerida haridus- ja kutsealast 
süstemaatikat ja loob mingil moel silla ISCED ja ISCO 
vahele. 

12. mis suhe on EQF ja Euroopa kõrgharidus-
ruumi raamistiku vahel? 

Euroopa tasandil algas kvalifikatsiooniraamistike 
väljatöötamine ühe haridussektori 
kvalifikatsiooniraamistiku väljatöötamisega: Euroopa 
kõrgharidusruumi kvalifikatsiooniraamistikku (QF-
EHEA) on kujundatud 1999. aastast saadik (Bologna 
deklaratsioon; Dublini kirjeldused võeti vastu 2005. 
aastal); samal ajal kui EQF väljatöötamine algas 2005. 
aastal. Kahel raamistikul on kahtlemata sarnasusi ja 
kattuvaid valdkondi: mõlemad on metaraamistikud, 
hõlmavad laia õppevaldkonda ja on mõeldud 
läbipaistvuse parandamiseks Euroopa-siseste 
kvalifikatsioonide osas. Mõlemad seonduvad kvaliteedi 
tagamisega ja kasutavad tasemete määramiseks 
parima sobivuse põhimõtet. Mõlemad taotlevad ka 
selgelt elukestva õppe ja tööalase liikuvuse toetamist.
 
Vaatamata neile ilmsetele kahe raamistiku vahelistele 
sarnasustele saab leida ka erinevusi nende eesmärkide 
ja kasutatavate kirjelduste vahel. QF-EHEA püüab 
süsteeme ühtlustada, samal ajal kui EQF püüab 
süsteeme üksteisega siduda. Üks Bologna protsessi 
keskne eesmärk on Euroopa kõrgharidussüsteemide 
ühtlustamine ühiste kraadistruktuuride (kolmetsüklilise 
kraadisüsteemi) sisseviimise abil. Seevastu EQF ei 
ole kvalifikatsioonide või kvalifikatsioonisüsteemide 

osade ühtlustamise vahend, vaid on mõeldud toimima 
teatud tüüpi tõlgendamisvahendina, et muuta 
kvalifikatsioonide ja erinevate süsteemide vahelised 
suhted selgemaks. 

Nende kahe metaraamistiku omavahel sidumiseks 
kinnitatakse EQF dokumendis ühilduvust QF-EHEA-
ga. Peapõhjus, miks EQF kõrgemad tasemed on 
koostatud vahetult EHEA kirjelduste põhjal on püüd 
vältida kahe isoleeritud raamistiku väljatöötamist. 
Seega vastavad teatud EQF tasemete õpitulemused 
QF-EHEA tsüklikirjeldustele. 5.-8. tasemel viitavad 
tasemed selgelt üksteisele. Seega vastavad QF-EHEA 
tsüklikirjeldused – mis töötati Bologna protsessi osana 
välja kvaliteedi ühisalgatuse poolt – teatavasti EQF 
5.-8. taseme kirjeldustele. Kuigi kasutatakse erinevaid 
kirjeldusi, on mõlemal raamistikul ühtne seisukoht 
edasiliikumise ulatuse kohta teadmiste, oskuste 
(rakendamise) ja ametialase käitumise osas. 

Ent kuna EQF on üldraamistik ja püüab hõlmata 
erinevaid õpivorme (mitte ainult kõrgharidusõpet, vaid 
ka ametialasemalt orienteeritud kvalifikatsioone), 
on kirjeldused laiemad, üldistatumad ja peavad 
olema kokkuvõtlikumad kui Dublini kirjeldused, 
mida kohaldatakse Euroopa kõrgharidusruumi 
kvalifikatsioonitasemete määratlemiseks. 
See tähendab, et tasemeid võib käsitleda 
võrdväärsena, kuigi tasemete kirjeldused ei kattu. 
Järelikult võib EQF 5.-8. tase vastata mitte ainult 
formaalsel moel kõrgkoolis õppides omandatud 
kvalifikatsioonijärkudele, vaid ka formaalse, 
mitteformaalse või informaalse õppe läbi omistatud 
kutsekvalifikatsioonidele.

Euroopa kõrgharidusruumi kvalifikatsiooniraamistikus 
mõistetakse õpitulemusi kui kirjeldusi sellest, mida 
õppija peab eeldatavasti vastava õppetsükli lõpus 
teadma, mõistma ja tegema.

Dublini kirjeldustes on viidatud järgmisele viiele 
mõõtmele: „teadmised ja arusaamine”, „teadmiste 
ja arusaamise rakendamine”, „otsustuste tegemine”, 
„kommunikatsioon” ja „õpioskused”. Samal ajal kui 
esimesed kolm mõõdet on peamiselt hõlmatud EQF 
teadmiste ja oskuste mõõdetega, ei viidata EQF-



10

is sõnaselgelt sellistele võtmepädevustele nagu 
kommunikatsioon või metapädevustele nagu õppima 
õppimine. Nimetatud pädevused sisalduvad osaliselt 
kõigis kolmes veerus juba olemuslikult, kuid peamiselt 
võib nende olemasolu eeldada pädevuse veerus (vt ka 
10. küsimust).

Kuigi EQF tasemete kirjeldused ja Dublini kirjeldused 
erinevad, on Bologna kirjeldused täielikult EQF 
tasemete kirjeldustesse integreeritud ja vastavad 
seega neile. 

Näiteks EQF 7. taseme õpitulemused hõlmavad 
muuhulgas „spetsialiseeritud probleemilahendamise 
oskusi, mis on vajalikud teadus- ja/või 
innovatsioonitegevuses selleks, et luua uusi 
teadmisi ja protseduure ning siduda eri valdkondade 
teadmisi”. Sarnaselt mainitakse QF-EHEA teises 
tsüklis „ideede väljatöötamise ja/või rakendamise 
originaalsust, tihti teadustöö kontekstis”. Ning EQF 
8. taseme õpitulemused hõlmavad pädevust „omab 
autoriteeti ja demonstreerib oma uuenduslikkust, 
iseseisvust, teadus- ja kutsealast meisterlikkust ning 
pidevat pühendumust uute ideede või protsesside 
arendamisele töö- või õppesituatsioonide, sh 
teadustöö esirinnas” ja QF-EHEA kolmas tsükkel 
mainib „panustamist originaalse teadusliku 
uurimistöö kaudu, mis laiendab teadmiste piiri 
mahuka uurimuse koostamise abil, millest osa 
pälvib avaldamist riiklikult või rahvusvaheliselt 
akrediteeritud väljaandes” ja suutelisust „uute 
ja keerukate ideede kriitiliseks analüüsiks, 
hindamiseks ja sünteesiks”.
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Euroopa Komisjon

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku selgitamine elukestva õppe valdkonnas

Luxembourg: Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus

2008 – 10 lk – 29,7 × 21 cm

ELI TRÜKISTE TELLIMINE?

Väljaannete talituse trükiseid saab tellida veebipõhisest raamatupoest EU Bookshop 
http://bookshop.europa.eu. Trükised väljastatakse Teie valitud müügiesindusest.

Kõikide müügiesinduste nimekirja tellimiseks saatke kiri faksinumbril (352) 2929 42758.
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