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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 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)

• Oskuste kirjeldamine - CV





• Suhtlemise ja inimestega töötamise 
oskused

Näitavad, kuidas inimene elab ja töötab, suhtleb inimestega ametikohtadel, kus suhtlemine on tähtis ja
olukordades, kus meeskonnatöö on olulise tähtsusega, kus töötatakse mitmekultuurilises keskkonnas jne.

NÄIDE: Väga hea kohanemisvõime mitmekultuurilises keskkonnas – olen osalenud mitmes rahvusvahelises
välisprojektis, kus suhtlesin erinevatest kultuuridest pärit inimestega. Projekti kohtumised toimusid erinevates
riikides ning ma sain seal Eesti esindamisega väga hästi hakkama.



Keeleoskuse
määramine
• Enesehindamise skaala põhineb

Euroopa Nõukogu poolt väljatöötatud
ühtse Euroopa keeleoskussüsteemi
skaalal:

• madalaim - A1; A2; B1; B2; C1; C2 –
kõrgeim

• kuulamine, lugemine, suuline suhtlus, 
suuline esitus, kirjutamine

• Küsimus: Kas räägid, mõistad või loed
mõnda keelt või murret, mida kunagi
oma CV-sse ei ole märkinud, sest ei ole 
seda „ametlikult“ õppinud?



Digioskuste test
• DigComp 2 (Digital Competence Framework

for Citizens) põhjal loodud enesehindamise 
test

• Kasutatav ka sisse logimata



Harrastused ja huvid

Mõtle, kas sul on mõni harrastus või meelistegevus, mis on teise inimese töö?

Video- ja pilditöötlus sotsiaalmeedias, meemide tegemine, fotograafia, ilmaennustamine, vabaõhutegevused, 

ekstreemsport, poliitika või kultuurisündmuste jälgimine, käsitöö, rahvakunst, kokandus, küpsetamine, muusika

kuulamine, raamatute lugemine, jumestuskunst…


