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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
• Euroopa Kvalifikatsiooniraamistik (EQF)
• ENIC-NARIC – akadeemiline ja kutsealane tunnustamine

• Euroopa Õppimise Digitunnistused
• EuroGuidance – karjäärinõustamine
• EURES - Tööpakkumised üle Euroopa 
• Õppimisvõimalused ja kursused üle Euroopa
• ESCO – oskuste ja kvalifikatsioonide klassifikaator



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

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

• CV koostamise vorm, sh keeleoskuse enesehindamise vorm A1-C2 ja digioskuste test

• Kaaskirja koostamise vorm 

• Kandideerimisavalduste haldamise keskkond

• Pädevuste ja oskuste kirjeldamine



Europassi profiil

• Mis on Europassi profiil?

• Europassi kasutaja saab luua tasuta Europassi profiili, et koguda ühte turvalisse veebikeskkonda kokku
teave kõikide oma oskuste, kvalifikatsioonide ja kogemuste kohta. Kasutaja saab Europassi profiili salvestada
kogu teabe oma õpingute, koolituste ja töökogemuse kohta, keeleoskuse, digioskused, teabe projektide, 
vabatahtlikuna tegutsemise kogemuse ning muude oluliste saavutuste kohta. Samuti saab isiklikus Europassi
teegis hoida diplomeid, soovituskirju või muid dokumente.

• Europassi profiil on elukestva õppe abivahend. Profiili pidevalt ajakohastades ja täiendades on kasutajal alati 
oma oskustest olemas ajakohane ülevaade. Europassi profiili loonud kasutajale saadetakse soovitusi 
töökohtade ja kursuste kohta, mis profiilis sisalduva teabe põhjal võiksid talle huvi pakkuda.



Kvalifikatsiooniraamistik
Õppekavad ja õpiväljundid

• Õppekavale Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) ja Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) taseme määramisel lähtutakse 
õpiväljunditest –millise keerukusega on teadmised, oskused, vastutus ja 
iseseisva tegutsemise ulatus (https://www.kutsekoda.ee/tasemekirjeldused/ )

• Kõigile formaalhariduse tunnistustele on alates 2008 kantud EKR ja EQF tase
• Haridus- või koolitustunnistusele kantud õpiväljundeid või kutsetunnistuse 

lisas nimetatud kompetentse saab Europassi profiilis esitleda tõendatud 
oskustena

• Europassi keskkonnas õppimisvõimaluste otsingul saab filtreerida EQF 
taseme järgi



Europassi CV

• Europassi CV on üks tuntumaid CV vorme Euroopas. See on kasutajasõbralik ning tööandjatele ja 
haridusasutustele tuttav.

• Esmalt peate looma oma Europassi profiili, mis sisaldab teavet teie hariduse, koolituse, töökogemuse ja oskuste 
kohta. Pärast profiili loomist saate vaid mõne klikiga luua nii palju CVsid, kui soovite. Te peate lihtsalt CV jaoks 
valima soovitud teabe, valima oma lemmikkujunduse ning Europass teeb ülejäänu. 

• Te saate luua, salvestada ja jagada oma CVd 29 keeles. Saate oma Europassi CV alla laadida, salvestada selle 
Europassi failikogusse, jagada seda tööandjatele, EURESes või muudes tööotsinguportaalides.



CV koostamine
Kõigis CV-des:

• Isikuandmed

• Haridus

• Töökogemus

• Koolitus

• Keeleoskus

• Arvutioskus

• Autojuhilubade olemasolu

Europassi CV-s  on lisaks:

• Keeleoskus A1-C2 (struktureeritud 
enesehindamine)

• Suhtlemise ja inimestega töötamise 
oskused

• Organisatoorsed oskused
• Juhtimis- ja eestvedamisoskused
• Tehnilised oskused

• Digitaalsed oskused - Digioskuste test

• Hobid, harrastused, muud tegevused





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

• 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



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



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 Kutseregister



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

• On asendamas diplomi- ja kutsetunnistuse lisa

EDCL – European Digital 
Credentials for Learning



Europassi 
kasutusvõimalused
• CV ja kaaskirja koostamine 

• Tööle (praktikale) ja õppima kandideerimine ning 
kandideerimisavaldustel silma peal hoidmine

• Õpirände ja seal omandatud õpiväljundite kirjeldamine 
ning tunnustamine - Õpirändetunnistus

• Keeleoskuse analüüsimine, sh väljaspool formaalharidust 
omandatud keeleoskus, nt perekondlike sidemete kaudu 
või õpirändel omandatu

• Digioskuste test

• Karjääriplaneerimine

• Oskuste avastamise ja kirjeldamise abivahend - ESCO

Õppevara

• Karjääriõppe ja ettevõtlusõpetuse õppevara
"Europass ja Kvalifikatsiooniraamistik“. 

Ülesandeid üldhariduskoolide karjääri- ja 
ettevõtlusõppeks III kooliastmele ja 
gümnaasiumile

• Karjäärikoolitus "Targa tööotsija tööriistakast“.
Õppevara koosneb Täiskasvanute koolituse 
seadusele ja Täienduskoolituse standardile 
vastavast isikuarengu õppekavarühma 
õppekavast ja neljast koolitusmoodulist. 
Õppevaras on tasakaalustatud isikuarengu 
teemad ning on toodud süsteemne käsitlus 
tuleviku tööturust, Europassi tööriistadest ja 
kvalifikatsiooniraamistikust. 



Suur tänu!
heli.oruaas@kutsekoda.ee
europass@kutsekoda.ee



Triin Niinepuu
Europassi Tark

Suhtlemisoskuste- ja 
karjääriplaneerimise õpetaja, mentor

Tartu Rakenduslik Kolledž
triin.niinepuu@voco.ee



• - erialased oskused
• - üldoskused
• - tugevused, huvid ja hobid


