Europass poartă “haine noi”
Începând cu anul 2013, Europass prezintă o nouă configuraţie formată din Curriculum Vitae (CV) şi
Paşaportul European al Competenţelor (PEC).
Curriculum Vitae oferă posibilitatea de a prezenta studiile, calificările şi competenţele într-o ordine
clară şi concisă, pe baza unui model standardizat la nivel european. Formatul CV-ului Europass a
fost modificat substanţial atât în privinţa modului de aranjare a informaţiilor, cât şi în privinţa
interfeţei care permite crearea online a documentului pentru a facilita folosirea acestuia de cât mai
mulţi utilizatori.
Paşaportul European al Competenţelor este un instrument electronic cu ajutorul căruia o
persoană poate face dovada calificărilor şi competenţelor profesionale şi personale pe care deţine.
PEC poate fi alcătuit din oricare din documentele Europass (paşaportul lingvistic, suplimentul la
diploma de licenţă, suplimentul la certificatul profesional şi documentul de mobilitate) alături de
copii ale altor diplome şi certificate, în funcţie de contextul pentru care doriţi să-l utilizaţi.
Câteva din avantajele utilizării acestor documente constau în:
¾ creşterea transparenţei şi flexibilităţii în recunoaşterea rezultatelor învăţării (în contexte
formale, non-formale şi informale);
¾ încurajarea mobilităţii pentru educaţie şi formare şi a tranziţiei către piaţa muncii;
¾ armonizarea diferenţelor la nivelul sistemelor naţionale (din ţările participante la program) de
evaluare şi certificare a competenţelor;
¾ creşterea autonomiei în organizarea propriului parcurs de învăţare / formare;
¾ facilitarea accesului pe piaţa muncii sau la programe de educaţie şi formare;
¾ posibilitatea de a include competenţele dobândite în contexte non-formale şi informale (în
special pentru tineri) în cadrul secţiunii “Competenţe personale“.
O valoare adăugată a utilizării acestor documente este că pot fi utilizate individual sau în orice
combinaţie, adaptându-le la contextul personal şi profesional pentru care urmează a fi folosite.
Instrumente online utile:
Interfaţa pentru crearea Curriculum Vitae:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose
Interfaţa pentru crearea Paşaportului lingvistic:
https://europass.cedefop.europa.eu/instruments/lp/step0.do
Interfaţa pentru crearea Paşaportului European al Competenţelor:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/esp/compose
Grila de auto-evaluare pentru limbi străine:
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
Dacă v-am stârnit interesul, informaţii suplimentare pot fi consultate pe site-ul Centrului Naţional
Europass din România (www.europass-ro.ro) şi pe portalul european Europass
(http://europass.cedefop.europa.eu/ro/home).

