INFO
PARTNERZY
Gdzie znaleźć narzędzie internetowe
Europass+2 ?
Narzędzie on-line dostępne jest na stronie
www.europassplus2.eu

Gdzie znaleźć informacje na temat
Europass CV?
Informacje na temat dokumentów pakietu
Europass, a w szczególności Europass CV
moŜna znaleźć pod adresem:
http://Europass.cedefop.europa.eu/

Przewodnik do odkrywania
własnych kompetencji
i stworzenia dobrego CV

Gdzie znaleźć informacje na temat projektu
Europass+2?
Informacje są dostępne na stronie
www.Europassplus2.eu

Projekt Europass+2
Europass+2 to projekt realizowany w ramach
unijnego programu Leonardo da Vinci Transfer
Innowacji. Realizuje go międzynarodowe
partnerstwo złoŜone z ekspertów edukacji
zawodowej z: Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Francji, Polski i Hiszpanii. W rozwoju nowego
narzędzia Europass+ bazują oni na
dotychczasowych doświadczeniach w zakresie
dokumentowania kompetencji i europejskich
n a r zę d zi a c h
s ł u Ŝą c yc h
p r ze j r z ys t o ś c i
kompetencji. Tak róŜnorodne partnerstwo
złoŜone zarówno z instytucji szkoleniowych i
badawczych, jak równieŜ z przedstawicieli
pracodawców i związków zawodowych
gwarantuje, Ŝe to narzędzie spełnia oczekiwania
rynku pracy i wspomaga uŜytkowników w

Organizacja Koordynująca:
Eurolavoro soc. cons. a r.l. – Afol Ovest Milano
Via XX Settembre, 30 20025 Legnano
Tel.: +39 0331 455347
Fax.: +39 0331 455674
E-mail: info@afolovestmilano.it

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. Nie oznacza to,
Ŝe projekt odzwierciedla stanowisko Komisji Europejskiej i Ŝe Komisja
Europejska ponosi jakąkolwiek odpowiedzialności za jej zawartość.

www.europassplus2.eu

Narzędzie on-line Europass+2
Europass+2 wspiera ludzi w zapewnieniu ich o
posiadanych osobistych umiejętnościach i
kompetencjach. Uwidacznia rezultaty uczenia się,
niezaleŜnie od tego, w jaki sposób zostały one
osiągnięte.
Narzędzie pomaga w udokumentowaniu kompetencji w
Europass CV i dzięki temu zwiększa ich
międzynarodową przejrzystość.

Dlaczego waŜne jest udokumentowanie
w CV posiadanych umiejętności i
kompetencji?
KaŜda osoba więcej wnosi ze sobą do nowego
miejsca nauki lub pracy, niŜ wynika to z
doświadczenia zawodowo i posiadanego
wykształcenia. Dzisiaj wiele osobistych umiejętności
i kompetencji jest kluczowych w bardzo wielu
zawodach. Jest to “wartość dodana”, która moŜe
przekonać pracodawcę, Ŝe dany kandydat jest tym
najlepszym do oferowanej pracy. Korzyścią z
przedstawienia pracodawcy dodatkowych informacji
na temat posiadanych umiejętności i kompetencji
moŜe być to, Ŝe wyróŜni was to spośród innych
kandydatów.

Narzędzie on-line krok po kroku
Znajdziecie wyjaśnieni i opisy kaŜdej zawartej
kompetencji. Na przykład będzie opisane co to
znaczy “umiejętność pracy w zespole”, ale takŜe
wyjaśnimy w jaki sposób moŜna udowodnić, Ŝe
posiada się taką umiejętność. Być moŜe nabyliście
tę kompetencję w pracy, a moŜe w szkole lub w
czasie pracy jako wolontariusz.
W kolejnym kroku znajdziecie trzy róŜne poziomy dla
kaŜdej kompetencji. Podane przykłady i listy
kontrolne pomogą wam ocenić wasz poziom oraz
zastanowić się nad przykładami działań z waszego
Ŝycia, które potwierdzałyby nabycie posiadanych
kompetencji.

Pomaga uŜytkownikom Europass CV w samoocenie i
pozwala na napisanie istotnych informacji na temat
posiadanych kompetencji, w sposób wartościowy dla
pracodawcy i zrozumiały w całej Europie.

Czym jest Europass CV?
Jest to europejski format Ŝyciorysu zawodowego.
Stosując Europass CV moŜna w sposób
usystematyzowany przedstawić posiadane kwalifikacje
i kompetencje, które się zdobyło i zaprezentować
potencjalnemu pracodawcy całościowy profil
posiadanych moŜliwości.
Sposób prezentacji jest chronologiczny i moŜe być
elastycznie dostosowywany. Europass CV otwiera
drzwi do nauki i pracy w Europie.

W jaki sposób działa narzędzie
Europass+2 ?
Narzędzie on-line przeprowadza uŜytkownika przez
umiejętności i kompetencje, zawarte w formacie
Europass CV. UŜytkownik prowadzony jest krok po
kroku. Narzędzie pomaga określić posiadane
umiejętności i kompetencje nabyte w czasie
doświadczeń zarówno w czasie nauki i pracy
zawodowej, ale takŜe poza nimi (np. praca
społeczna, wolontariat, itp.).

W ostatnim trzecim kroku, jesteście poproszeni o
NAPISANIE
PRZ YKŁADÓW
W ASZYCH
DOŚWIADCZEŃ zawodowych i pozazawodowych.
Gdy wypełnicie wszystkie kategorie kompetencji,
moŜecie dokonać samo-oceny. Sprawdźcie rezultaty
w odniesieniu do stanowiska pracy, o które się
ubiegacie.
Do Europass CV powinniście wybrać tylko te
umiejętności i kompetencje które są potrzebne w
przyszłej pracy.
Zawsze pamiętajcie, Ŝe CV powinno być zwięzłe i
rzeczowe!

