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Dokumentasjon av kompetanse via Europass CV
 nettbasert hjelpeverktøy for ungdom

Københavnprosessen og fokuset på livs
lang læring har ført til en økende interesse
i Europa for synliggjøring av læringsutbytte
på tvers av landegrensene. I prosjektet
europass+ utvikler utdanningseksperter
fra sju europeiske land et nettbasert
verktøy som skal hjelpe lærlinger med å
dokumentere uformell kompetanse.
Europass-systemet, som ble introdusert i
2005, gjør det mulig for europeere å synliggjøre
sine kvalifikasjoner og kompetanse på tvers
av nasjonale skillelinjer. Det viktigste doku
mentet i systemet er Europass curriculum
vitae (Europass CV), som kan kompletteres
med andre Europass dokumenter
som Språkpass,
Mobilitet, Europass
fagbeskrivelse og
Europass vitnemålstillegg. Europasssystemet legger til
rette for at unge
mennesker som deltar
i et mobilitetsprogram
i løpet av sin studietid,
får mulighet til å do
kumentere kompe
tansen sin. Dette
gjelder også ufor
melle arbeidserfa
ringer.
Brukere av Europass
Språkpass
får
særdeles god assis
tanse til å vurdere sitt
nåværende språklige nivå.
Europass CV har i motset
ning til Språkpasset lite hjelp
å tilby ungdom når det handler
om å dokumentere utbyttet av uformell

læring. Dette er uheldig siden europeiske land
er langt unna en felles forståelse av hvordan
læringsutbytte skal vurderes. Mange unge
mennesker har ikke kjennskap til at en stor
del av kompetansen deres er utviklet utenfor
skolesystemet, og at det kan være nødvendig
å legge ved informasjon om slik kompetanse
i tillegg til attester og dokumentasjon på
fullførte kurs.
europass+ ønsker å hjelpe ungdom til å få
oversikt over sin egen kompetanse. Et ledd i
europeisk strategisk politikk rundt yrkesutdan
ning og praksis er å bidra til å synliggjøre
læringsutbytte, uansett
hvor og hvordan kom
petansen ble ut
viklet.

Prosjektet europass+

Bygger på europeiske erfaringer

europass+ er i all hovedsak et hjelpemiddel
for ungdom som på en rask, tydelig og selv
forklarende måte bidrar til at uformell kompe

europass+ utvikles i et flernasjonalt partnerskap
av eksperter innenfor dokumentasjon av kom
petanse fra Tyskland, England, Frankrike,
Norge, Polen, Spania og Sveits. De utvikler
verktøyet med bakgrunn i allerede utviklede
kompetansepass og andre europeiske
kompetansekartleggingsverktøy.

Arbeidsgiverorganisasjoner
EEF West Midlands (UK)
MEDEF Franche Comté (FR)

europass+ partnere:

Fagforeninger

Sammensetningen av de forskjellige aktørene
i partnerskapet - som inkluderer
opplæringssentre, forskningsinstitusjoner og
representanter for fagforeninger, arbeidsgivere
og nasjonale organisasjoner - sikrer at
verktøyet som utvikles er tilrettelagt for ungdom
for å hjelpe dem til å skape en innholdsrik
Europass CV.

C.F.E./C.G.C. Union Régional de
Franche-Comté (FR)
CFDT, Union Régionale de FrancheComté (FR)
Solidarnosc (PL)
Transport and General Workers Union (UK)
Utdanning og forskning
afpa - association nationale pour la
formation professionnelle des adultes (FR)
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung
(f-bb) gGmbH (DE)
Fundación Tripartita (ES)
TNOiK Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa (PL)
VOX - nasjonalt senter for læring i arbeids
livet (NO)
Små- og mellomstore bedrifter

Tidspunkt og informasjon

Widney UK Limited (UK)

tanse blir dokumentert i en form som kan bli
forstått over hele Europa. Det blir utviklet et
hjelpeverktøy som
kan inkluderes i et utvidet nettbasert hjel
pesystem for Europass CV og/eller kan bli
gjort tilgjengelig på nasjonale nettsteder,
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sikrer betydelig bedre dokumentasjon av
uformell læring, gjennom passende under
kategoriseringer, eksempler og forslag,
beskriver denne kompetansen relatert til
det europeiske kvalifikasjonsrammeverket
(EQF), og
er også tilrettelagt for personer uten avan
serte IKT-kunnskaper

Natalie Morawietz
Tlf.: +49 (911) 277 79-53
E-post: morawietz.natalie@f-bb.de
Internett

www.europassplus.info
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