
1 
 

  

 (https://ec.europa.eu)eesti ET 

Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon 

Mikrokvalifikatsioonitunnistus elukestvaks õppeks ja tööalase 
konkurentsivõime suurendamiseks 

Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud. 

Sissejuhatus 

Sooviksime kuulda kodanike, valitsusorganisatsioonide ja vabaühenduste 

(rahvusvaheliste, Euroopa, riiklike, piirkondlike ja kohalike organisatsioonide) ning 

hariduse, koolituse ja tööhõive valdkonna sidusrühmade arvamusi. Võite osaleda avalikus 

konsultatsioonis iseenda või organisatsiooni/asutuse nimel, täites küsimustiku. Ka 

registreeritud sidusrühmade organisatsioonid võivad esitada oma seisukoha.  

Euroopa Komisjon valmistab ette ettepanekut nõukogu soovituseks elukestvat õpet ja 

tööalast konkurentsivõimet toetavate mikrokvalifikatsioonitunnistuste kohta. Selle uuringu 

abil soovitakse koguda kõnealuse algatuse kohta üksikisikute ja sidusrühmade arvamusi. 

Üha rohkem inimesi Euroopas peab ajakohastama oma teadmisi, oskusi ja pädevusi, et 

täita tühimik oma formaalhariduse ning kiiresti muutuva ja teadmiste arendamisel põhineva 

ühiskonna ja tööturu vajaduste vahel. COVID-19 kriisist taastumine ning rohe- ja digipööre 

nõuavad inimestelt oskuste täiendamist või ümberõpet ning selliste pädevuste säilitamist 

ja omandamist, mis võimaldavad neil osaleda ühiskonnas ning võimestavad neid isiklikus 

ja tööalases elus ning sotsiaalses plaanis. Kogu Euroopas areneb kiiresti mitmesuguste 

avaliku ja erasektori sidusrühmade poolt lühikursuste ja lühiajaliste õppimisvõimaluste 

pakkumine. Sellega rahuldatakse vajadust paindlikumate ja õppijakesksemate haridus- ja 

koolitusvormide järele. Seega suureneb nende lühikeste õpikogemuste tulemusi 

tõendavate tunnistuste võimalik roll ja huvi nende vastu. Neid tunnistusi nimetatakse 

mikrokvalifikatsioonitunnistusteks. Mikrokvalifikatsioonitunnistused võimaldavad 
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omandada sihipäraselt oskusi ja pädevusi, mis vastavad kiiresti muutuvale ühiskonnale ja 

tööturule, asendamata seejuures traditsioonilisi kvalifikatsioone.  

Mikrokvalifikatsioonitunnistuste väärtus ei ole aga alati selge, sest puuduvad kvaliteedi- ja 

läbipaistvusnõuded. Algatuse eesmärk on töötada välja ühine määratlus ning Euroopa 

kvaliteedi-, läbipaistvus-, piiriülese võrreldavuse, tunnustamise ja ülekantavuse nõuded 

kõigi tunnistuste väljaandjate jaoks. Selles töös tuginetakse nii palju kui võimalik 

olemasolevatele vahenditele. Paindlikumad ja moodulipõhised õppimisvõimalused ning 

mikrokvalifikatsioonitunnistuste laialdasem kasutuselevõtt aitavad kaasa sotsiaalsetele, 

majanduslikele ja pedagoogilistele uuendustele igasugustel eesmärkidel (tööalane 

konkurentsivõime, isiklik areng, aktiivsena vananemine digiajastul jne). See aitab muuta 

haridussüsteemid kaasavamaks ja üleminekud tööturul sujuvamaks. 

Teie taust 

* Minu vastus on järgmises keeles:  

 

* Eesnimi  

  

* Perekonnanimi  

  

* E-posti aadress (ei avaldata)  

  

* Päritoluriik  

 

Komisjon avaldab selle avaliku konsultatsiooni käigus laekunud vastused. Saate valida, 

kas nõustute oma andmete avaldamisega või eelistate jääda vastuse avaldamisel 

anonüümseks. Läbipaistvuse huvides avaldatakse alati vastaja liik (näiteks 

„ettevõtjate ühendus“, „tarbijaorganisatsioon“ või „ELi kodanik“), päritoluriik, 

organisatsiooni nimi ja suurus ning läbipaistvusregistri tunnusnumber. Teie e-

posti aadressi ei avaldata. 
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Valige enda jaoks kõige sobivamad privaatsussätted. Vastaja liigist olenevad vaikimisi 

kasutatavad privaatsussätted 

*  

 Nõustun isikuandmete kaitse põhimõtetega (https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/specific-privacy-statement) * Vastaja liik:  

 

* Kas vastate enda nimel? (ELi kodanik või ELi mittekuuluva riigi kodanik, õppija, haridus- ja 

koolitusorganisatsiooni töötaja enda nimel, töötaja, tööotsija) jah ei 

* Millisesse vanuserühma Te kuulute?  

 

* Õpingute jätkamine pärast formaalhariduse omandamist annab võimaluse kiiresti muutuva 

ühiskonna ja tööturu kontekstis oma teadmisi, oskusi ja pädevusi ajakohastada. Siiski on õppivaid 

täiskasvanuid vähe kogu Euroopas. Mis on Teie arvates selle peamised põhjused?   

 

Palun valige viis kõige olulisemat.  

vähemalt 1 valik(ut)  

o ajapuudus (nt töö, perekonna ja muude kohustuste tõttu)  

o koolituste ajakavade paindumatus  

o koolitustel on keeruline kohal käia (olenemata ajutisest COVID-19 mõjust)  

o koolitusvõimalusi ei kohandata piisavalt isiklike vajaduste järgi  

o saadaval olevaid koolitusi puudutav teave on lünklik / ei ole piisavalt läbipaistev  

o pole selge, millised oskused on töö- ja sissetulekuväljavaadete parandamiseks 

vajalikud  

o pole selge, kas koolitusvõimalused on kvaliteetsed  

o pole selge, kas kõik tööandjad ja/või edasiste õpingute puhul haridus- ja 

koolitusorganisatsioonid tunnustavad koolitustulemusi  

o koolituste käigus omandatud oskusi on keeruline tööandjatele nähtavaks teha  

o koolitus ei paku karjääri edendamiseks piisavalt võimalusi  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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o tööandja toetuse puudumine (puuduvad koolituste rahastamise, õppepuhkuse 

võtmise jm võimalused)  

o rühma- ja klassiõpe tekitavad ebakindlust  

o koolitused on liiga kallid  

o vähene teadlikkus täiskasvanuharidusele pakutavast rahalisest toetusest 

koolituskulude katteks rahalise toetuse puudumine  

o vähene teadlikkus täiskasvanuhariduse hüvedest 

o muu 

Teie visioon mikrokvalifikatsioonitunnistusi käsitlevatest Euroopa standarditest 

Euroopa Komisjoni esialgne mikrokvalifikatsioonitunnistuse määratlus on järgmine.  

Mikrokvalifikatsioonitunnistus on tõend lühiajalise õppimise käigus omandatud 

õpiväljundite kohta. Neid õpiväljundeid on hinnatud läbipaistvate standardite põhjal. 

Tõend kujutab endast kinnitatud dokumenti, millel on omaniku nimi, saavutatud 

õpiväljundid, hindamismeetod, väljaandev asutus ning asjakohasel juhul 

kvalifikatsiooniraamistiku tase ja omandatud ainepunktid. 

Mikrokvalifikatsioon kuulub õppijale, seda saab osadeks jagada, üle kanda ja 

kõrgemateks kvalifikatsioonideks kokku liita. See tunnistus tugineb kokkulepitud 

standarditest lähtuvale kvaliteedi tagamisele.  

Käesolev jagu sisaldab küsimusi Euroopa standardite peamiste eesmärkide ja nende 

rakendamiseks vajaliku toe kohta. 

Millised on kvaliteetse mikrokvalifikatsioonitunnistuse kõige olulisemad aspektid?   

Palun hinnake kõiki allpool esitatud aspekte  
 

väga 

oluline 

pigem 

oluline 

pigem 
ebaoluline 

ebaoluline 

ei oska 
öelda / ei 
soovi 
vastata 

*Neid tunnustavad riiklikud 
ametiasutused      

*Neid tunnustavad haridus- ja 
koolitusorganisatsioonid      
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*Neid aktsepteerivad tööandjad      

*Need on kättesaadavad minu 
emakeeles      

*Need on kättesaadavad laialt 
levinud keeles      

*Nende saamine ei ole kulukas      

 

väga 

oluline 

pigem 

oluline 

pigem 
ebaoluline 

ebaoluline 

ei oska 
öelda / ei 
soovi 
vastata 

*Sisu pärineb mainekatelt haridus- 
ja koolitusteenuse osutajatelt      

*Sisu on loodud koostöös 
tööandjate, ettevõtjate ühenduste 
või kaubanduskodadega 

     

*Sisu on seotud tööturu vajadustega      

*Need on kättesaadavad 
veebipõhistes õppeplatvormides      

*Need pakuvad oskusi ja pädevusi, 
millest on minu praegusel või 
tulevasel töökohal otseselt kasu 

     

*Need pakuvad oskusi ja pädevusi, 
millest on mul kasu edasistes 
õpingutes 

     

*Need aitavad mul riikide vahel 
liikuda      

*Need aitavad sillutada teed osalise 
või täieliku kvalifikatsiooni 
omandamiseni 

     

*Neid on võimalik omandada minu 
oskuste valideerimise kaudu      

*Nende kvaliteeti tagatakse 
läbipaistvate kvaliteedistandardite 
põhjal 

     

Kas soovite mõne aspekti lisada?  

Palun täpsustage  

 
Euroopa Komisjoni esialgne mikrokvalifikatsioonitunnistuse määratlus on 

järgmine. Eesmärk on, et määratlus oleks lihtne, kergesti mõistetav ning kohaldatav igas 

sektoris ja iga teenuseosutaja suhtes.  
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Mikrokvalifikatsioonitunnistus on tõend lühiajalise õppimise käigus omandatud 

õpiväljundite kohta. Neid õpiväljundeid on hinnatud läbipaistvate standardite põhjal. 

Tõend kujutab endast kinnitatud dokumenti, millel on omaniku nimi, saavutatud 

õpiväljundid, hindamismeetod, väljaandev asutus ning asjakohasel juhul 

kvalifikatsiooniraamistiku tase ja omandatud ainepunktid. 

Mikrokvalifikatsioon kuulub õppijale, seda saab osadeks jagada, üle kanda ja 

kõrgemateks kvalifikatsioonideks kokku liita. See tunnistus tugineb kokkulepitud 

standarditest lähtuvale kvaliteedi tagamisele. 

Millised ELi tasandi meetmed lihtsustaksid mikrokvalifikatsioonitunnistuste kasutuselevõttu?   

Palun hinnake kõiki allpool esitatud aspekte  
 

väga 

oluline 

pigem 

oluline 

pigem 
ebaoluline 

ebaoluline 

ei oska 
öelda / 
ei soovi 
vastata 

*Mikrokvalifikatsioonitunnistuse selge 
määratlus      

*Tunnistusele lisatava teabe elemente 
käsitlev ELi standard      

*Üleeuroopaliste kvaliteedistandardite 
kehtestamine, et tagada kvaliteet 
kõikides liikmesriikides 

     

*Õigusraamistike korrapärane 
ajakohastamine, näiteks vajaduse 
korral mikrokvalifikatsioonitunnistuste 
vastavusse viimine riiklike 
kvalifikatsiooniraamistikega 

     

*Töökoormuse väljendamine (ECTSi) 
ainepunktide või kestuse vormis      

 

väga 

oluline 

pigem 

oluline 

pigem 
ebaoluline 

ebaoluline 

ei oska 
öelda / 
ei soovi 
vastata 

*Mikrokvalifikatsioonitunnistuste 
tunnustamise tagamine      
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*Mikrokvalifikatsioonitunnistuste 
kasutamist, talletamist ja tunnustamist 
toetavate digivahendite olemasolu 

     

*Tagada 
mikrokvalifikatsioonitunnistuste 
kasutamise võimalikkus kõikides 
liikmesriikides 

     

*Tagada 
mikrokvalifikatsioonitunnistuste 
kasutamise võimalikkus eri haridus- ja 
koolitusvaldkondades (kutseharidus, 
kõrgharidus, mitteformaalse 
haridusteenuse osutajad jne) 

     

*Toetada haridus- ja koolitusasutuste/-
organisatsioonide ning muude 
osalejate (ettevõtjad, vabaühendused, 
kohalikud ja piirkondlikud 
ametiasutused jne) vahelist tihedamat 
koostööd 

     

*Toetada 
mikrokvalifikatsioonitunnistuste 
kõrgemateks kvalifikatsioonideks 
liitmise võimalust 

     

*Julgustada liikmesriike koostama riigi 
tasandil loetelusid, kuhu kantakse 
usaldusväärsed 
mikrokvalifikatsioonitunnistuste 
pakkujad 

     

*Ärgitada 
mikrokvalifikatsioonitunnistuste 
lisamist riiklikesse 
nõustamisteenustesse riigi ja kohalikul 
tasandil 

     

Seisukoht puudub      

Millised muud ELi tasandi meetmed võiksid aidata?  

Palun täpsustage  

 

Millised järgmistest elementidest tuleks lisada ELi standardisse, et iseloomustada 

mikrokvalifikatsioonitunnistusi Euroopa lähenemisviisi raames?   

Palun märkige, kas peate elementi oluliseks, soovitatavaks, valikuliseks või ebaoluliseks  

 oluline soovitatav valikuline ebaoluline 
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*Mikrokvalifikatsiooni omaniku andmed     

*Mikrokvalifikatsiooni pealkiri     

*Väljastajariik/-piirkond     

*Väljaandev asutus     

*Väljastamise kuupäev     

*Õpiväljundite saavutamiseks vajalik arvestuslik 
töökoormus (võimaluse korral ECTSi 
ainepunktidena väljendatult või kestuse/tundide 
vormis) 

    

*Mikrokvalifikatsioonitunnistuse väljastamise 

aluseks oleva õpikogemuse tase (ja 

asjakohasel juhul tsükkel) (Euroopa 

kvalifikatsiooniraamistik, 

Euroopa kõrgharidusruumi 
kvalifikatsiooniraamistik) 

    

*Õpiväljundid     

*Õppetegevuses osalemise vorm (veebipõhine, 
kohapealne, kombineeritud)     

*Hindamise liik     

*Kvalifikatsiooni kvaliteedi tagamine     

*Õppesisu kvaliteedi tagamine (valideerimisel ei 
kohaldata)     

*Saadud hinne/punktid     

 
oluline soovitatav valikuline ebaoluline 

*Integreerimis- ja kumuleerimisvõimalused     

*Järelevalve ja isikusamasuse kontroll hindamise 
ajal     

Kas peate oluliseks mõnda muud elementi?  

Palun täpsustage  

 

Kas Teie meelest aitab mikrokvalifikatsioonitunnistusi käsitlev Euroopa lähenemisviis saavutada 

järgmisi eesmärke?  
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nõustun 
täielikult 

nõustun 
ei 

nõustu 

ei 

nõustu 
üldse 

ei oska 
öelda / ei 
soovi 
vastata 

*Inimeste kaasamine täiendus- ja 
ümberõppesse      

*Uute koolituspakkumiste kiire 
väljatöötamine, et vastata tööturu 
nõudlusele 

     

*Õppijate ja töötajate pädevused ja 
oskused on tööandjatele ning 
haridus- ja koolitusteenuse 
osutajatele lihtsamini mõistetavad 

     

*Õpiväljundid on lihtsasti mõistetavad 
kogu ELis      

*Uuenduslikud ja atraktiivsed 
õppimisviisid      

*Õppimise paindlikkus oma tempost ja 
vajadustest lähtuvalt      

*Kvalifikatsiooni ülekantavus 
töökohtade ning haridus- ja 
koolitusasutuste vahel 

     

*Haridus- ja koolitusteenuse osutajad 
on tööturuga paremini seotud      

 
nõustun 
täielikult 

nõustun 
ei 

nõustu 

ei 

nõustu 
üldse 

ei oska 
öelda / ei 
soovi 
vastata 

*Õppimise toetamiseks kasutatakse 
rohkem uuenduslikke vahendeid ja 
veebiplatvorme 

     

*Õppimise toetamiseks kasutatakse 
laialdasemalt uuenduslikku õppesisu 
ja -materjale 

     

Milliseid teisi eesmärke on võimalik saavutada?  

Palun täpsustage  
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III osa: seisukoht 

Kui soovite esitada lisateavet (nt seisukoht, aruanne) või tõstatada konkreetseid küsimusi, mida 

küsimustikus ei ole käsitletud, siis saate täiendava(d) dokumendi(d) üles laadida siin:  

Palun laadige oma fail üles.  
 Lubatud on üksnes pdf,txt,doc,docx,odt,rtf tüüpi failid 

Vali üleslaaditav fail 

Kas sooviksite midagi lisada?   

kuni 500 tähemärki 

0  /  500 


