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Europass
Europass on raamistik, mille eesmärgiks on lihtsustada Euroopa Liidu riikide vahel kodanike 
oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamist ning teise riiki tööle või õppima asumist. 

Europass on veebiportaal, milles on ühe katuse alla koondatud:

• kogu õpi- ja töörännet puudutav informatsioon

• kõik õpi- ja töörännet puudutavad teenused



Europassi võrgustik ja tugisüsteemid

• VÕRGUSTIKUD

• Euroguidance – karjäärinõustajate võrgustik, kes tutvustab Europassi võimalusi

• ENIC/NARIC – diplomite, tunnistuste ja kvalifikatsioonide tunnustamise võrgustik, kes võidab kõige 
rohkem digitaalsetest tunnistustest (automaatse tunnustamise tehnilised võimalused)

• EURES – riiklike töövahendusteenuste võrgustik, mis seob Europassi profiilid tööpakkumistega

• TUGISÜSTEEMID

• ESCO – kogu teenuspaketi süstematiseerimise alus, nagu Europassi selgroog

• QDR2 – õppimisvõimaluste ja kursuste andmebaas



Europassi
portaal
• Avalikustatud juuni 2020

• Veebiteenustepõhine

• CV, kaaskirja ja 
kandideerimistaotluste veebieditor

• CV-vormi integreeritud keelepass ja 
DigComp digioskuste test

• Õppekavade andmebaas (QDR2) 
kursused

• EURESe tööpakkumised
• Ühendav lüli ESCO



CV, kaaskirja ja kandideerimistaotluste
veebieditor

• Kogu sisu saab luua ja kujundada 28 keeles
• Kõik sisuelemendid on omavahel seotud  -

sisu  saab üle kanda ehk ei pea uuesti 
trükkima

• Välja saab jagada nii profiili/e, CV-d/sid, 
kaaskirja/u kui nende komplekte



Digioskuste test
• DigComp 2 (Digital Competence Framework

for Citizens) põhjal loodud enesehindamise 
test

• Kasutatav ka sisse logimata



Õppimisvõimalused ja 
kursused

• Õppimisvõimalused ja kursused üle Euroopa 
riiklikest andmebaasidest: Belgia (FR+NL), Eesti, 
Iirimaa, Island, Kreeka, Läti, Leedu, Madalmaad, 
Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, 
Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, 
Ungari.

• Eestist nt EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem) ja 
Kutseregister



Töökuulutused

• Tööpakkumised üle Euroopa töövahenduse 
portaalist EURES (Eestis Töötukassa)

• AI püüab pakkumisi kohandada vastavalt sellele, 
mida olete oma kvalifikatsiooniks ning huvideks
märkinud:

• haridustase
• huvialad (ei pea olema erialased)
• eesmärgid (töö vahetus, uus eriala, 

õppimine, enesetäiendamine

• Riik – maa(d), kuhu soovite õppima või tööle 
minna



Europassi teenused

• Tasuta, turvaline ja ilma lisanduva ostukohustuseta keskkond

• Isiklik talletusruum

• Kõik täidetavad vormid 29 keeles 

• EU Login konto

• Europassi Profiil – oma oskuste kirjeldamise ja dokumentide süstematiseeritult esitamise keskkond, sh

• diplomid ja tunnistused (Europassi digitunnistused)

• diplomi ja kutsetunnistuse lisa

• koolitustõendid

• muud sertifikaadid, litsentsid, pädevustunnistused, õpimärgid (badge’id)

• Pädevuste ja oskuste kirjeldamine



Portaali turvalisus

• Andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele

• Andmeid ei müüda kolmandatele osapooltele

• Reklaamivaba

• Serverid asuvad Euroopas

• Kasutatakse plokiahela (block-chain) tehnoloogiat

• Järgitakse kõiki isikuandmete üldkaitse määruse (GDPR) nõudeid

• Loodud profiilid ei ole avalikud ega otsingumootoritega leitavad



Euroopa õppimise 
digitunnistused

• Euroopa õppimist tõendavad digitunnistused 
on kogu Euroopa Liidus autentsed ning 
võrdsed sama teavet sisaldavate paberkandjal 
tunnistuste ja diplomitega. 

• Digitaalse tunnistuse väljastanud asutust ja 
väljastatud kvalifikatsiooni usaldusväärsust 
on võimalik automaatselt kontrollida.

• Plokiahela tehnoloogial põhinev.

EDCL – European Digital 
Credentials for Learning


