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INTEROPERABILNOST

Qualifications Data Register (QDR): baze kvalifikacije in izobraževalnih 
možnosti

Povezovanje z EURES (ESCO)

https://ec.europa.eu/ploteus/en


INTEROPERABILNOST: KVALIFIKACIJE V EU



INTEROPERABILNOST: IZOBRAŽEVALNE MOŽNOSTI V EU



ISKALNIK IZOBRAŽEVALNIH MOŽNOSTI PO EVROPI



POVEZAVA NA ISKALNIK DELOVNIH MEST (EURES)



PREDVIDENA UPORABA ESCO V EUROPASSU 
 Delovne izkušnje: uporabnik lahko izbere ESCO poklic (occupation) ali prosti vnos

 Skills suggestions: uporabnik prejme predloge na osnovi ESCO pri pripravi svojega profila. Možnost 
dodajanja ESCO znanj in spretnosti (iskalnik).

 My Interests/Moja zanimanja : Možnost vnosa prostega besedila ali ESCO opisnikov.  



DIGITALNO PODPISANA POTRDILA 
(DIGITALLY SIGNED CREDENTIALS)

Sestavine :
Izdajatelj (ustanova izdajateljica)
Imetnik (oseba, ki je prejemnik 
potrdila)
EOK/NOK stopnja
Informacija o učnih dosežkih (aktivnosti, 
ocenjevanje, dosežki, naziv,..)
E-žig (digitalni podpis skladen z 
eIDAS) 

Deljenje potrdila: lahko deli le imetnik

Preverjanje avtentičnosti in veljavnosti 
potrdila ter kredibilnost ustanove - preko 
sistema veriženja blokov

Platforma omogoča beleženje 
vseh aktivnosti, pridobljenih ocen 
in kreditne točke ter različnih 
vrst učnih dosežkov: osnovno 
izobraževanje, znotraj tega tudi 
izmenjave v tujini in praktično 
izobraževanje. Možno bo tudi 
beleženje neformalnega 
izobraževanja. 



PILOTIRANJE DSC



E-PORTFOLIO

320 vprašanj uporabnikov samo v SI: tudi 
pomoč online

Prenovljen spletni urejevalnik: CV po meri -
možne 3 oblike. 

Pomembna novost je profil uporabnika.

Zbiranje potrdil, priporočil, motivacijskih 
pismem, CV-jev,.. v zavihku Knjižnica.

V vzpostavljanju: ponudbe 
izobraževanj/usposabljanj in delovnih mest

Uporabniki imajo neposredni nadzor nad 
svojimi podatki v Europassu



EUROPASS PROFIL

Omogoča prejemanje ponudb za 
zaposlitve in izobraževanja

Omogoča deljenje z izbranimi

Omogoča pripravo vlog: CV-ja, 
spremnega pisma, shranjevanje 
potrdil 

Omogoča shranjevanje poslanih 
vlog (Moja knjižnjica)



PROFIL: MOŽNOST DELI



USTVARI SVOJ EUROPASS CV 

KOT GOST KOT REGISTRIRAN UPORABNIK



INFORMIRANJE JAVNOSTI: EUROPASS

- Predstavitve: 10 (online: 7), novost: z 
REFERNET: Poklici prihodnosti (on line 
zaposlitveni sejmi).

- Facebook: Lani ob istem času: 3216 
sledilcev, danes: 4449

- Spletna stran:  vsebinske, grafične in 
tehnične posodobitve, prilagoditev za 
slepe in slabovidne

- Objave: strokovni prispevki platforma 
Mojedelo.com, publikacija VIZ.



INFORMIRANJE JAVNOSTI
SKUPNE AKTIVNOSTI

 Webinarji naša nova realnost: z 
EUROGUIDANCE in SOK/EOK: Priprava 
mladih na vstop v svet zaposlovanja, za 
SOK/EOK: Novo okolje Europass in 
umeščanje kvalifikacij; z EUROGUIDANCE: 
20 letnica

 E-Novičnik: (z Euroguidance in EOK) cca 
1600 e-naslovov

Nov portal: prevodi, pripombe.



EUROPASS MOBILNOST 
Povezava z Mobility tool/CMEPIUS od 
maja 2020

Prilagoditev za slepe in slabovidne

Padec izdanih potrdil /virtualna mobilnost



AKTIVNOSTI NA EU RAVNI

Delovne skupine na EU ravni: predlog 
strategije razvoja potrdila Europass 
mobilnost, raziskave mnenja uporabnikov 
novega portala.

Advisory Group Europass: strategija 
implementacije in strategija 2021

Povezovanje z ostalimi orodji: 
webinarji Learning Opportunitis, 
Accreditation Europass, Digitally Signed
Credentials

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-192547?lg=EN&sublg=sl

