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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

10 εκατομμύρια βιογραφικά
σημειώματα Europass
έχουν δημιουργηθεί
σε απευθείας σύνδεση
Η χρήση των εγγράφων Europass έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, επιβεβαιώνοντας τη σημασία αυτής της
πρωτοβουλίας για φοιτητές και εργαζόμενους στην Ευρώπη.
Τον Οκτώβριο του 2010 τα βιογραφικά σημειώματα που δημιουργήθηκαν σε απευθείας σύνδεση είχαν ξεπεράσει
τα 10 εκατομμύρια, δηλαδή ήταν κατά επτά εκατομμύρια περισσότερα από τα 3 εκατομμύρια βιογραφικά έως το
2010, στόχο που είχε θέσει πριν από πέντε χρόνια ο Επίτροπος Ján Figeľ.
Το Cedefop εξακολουθεί να συνδράμει τους πολίτες στην προσπάθειά τους να καταστήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και
τις ικανότητές τους, όπως και να τις έχουν αποκτήσει, κατανοητές σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ, της ΕΖΕΣ και
τις υποψήφιες χώρες, και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.
Το Europass αποτελεί μέρος μιας σειράς συμπληρωματικών ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο
επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) και το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της διευρυμένης συνεργασίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ).

Το Europass με μια ματιά
Το Europass βοηθά τους ευρωπαίους πολίτες:
να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα
τους κατά τρόπο σαφή και εύκολα κατανοητό στην
αγορά εργασίας, καθώς και στους φορείς
εκπαίδευσης και κατάρτισης,
να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση και να
βρουν μια νέα θέση εργασίας ή ένα νέο επάγγελμα ή
να μετακινηθούν σε μια νέα χώρα οπουδήποτε στην
Ευρώπη.
Το Europass αποτελείται από πέντε έγγραφα:
Το Βιογραφικό Σημείωμα αναδεικνύει τις προσωπικές
δεξιότητες συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που
αποκτήθηκαν σε θέση εργασίας ή κατά τον ελεύθερο
χρόνο του χρήστη,
Το Διαβατήριο Γλωσσών προσφέρει τη δυνατότητα
στον χρήστη να αξιολογήσει ο ίδιος τις γλωσσικές του
δεξιότητες, βάσει προκαθορισμένων επιπέδων,
Το Κινητικότητα – Europass καταγράφει τις
εργασιακές και εκπαιδευτικές εμπειρίες που έχει
αποκτήσει ο χρήστης σε άλλες χώρες της Ευρώπης·
Το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού επεξηγεί το
περιεχόμενο των τυπικών προσόντων που
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αποκτήθηκαν κατά την επαγγελματική κατάρτιση
(προϋποθέσεις εισαγωγής, αποκτηθείσες δεξιότητες,
επίπεδο, πιστοποίηση,
το Παράρτημα Διπλώματος αφορά την τριτοβάθμια
εκπαίδευση και επεξηγεί τα προσόντα που
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών
(επίπεδο, θέματα, βαθμούς).
Το Βιογραφικό Σημείωμα και το Διαβατήριο Γλωσσών
συμπληρώνονται από τους ίδιους τους χρήστες, ενώ η
Κινητικότητα, το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού και το
Παράρτημα Διπλώματος εκδίδονται από τις αρμόδιες
αρχές.
Ένα δίκτυο Εθνικών Κέντρων Europass προάγει την
υλοποίηση του Europass στις συμμετέχουσες χώρες.

Χρήση των εγγράφων Europass
Πέντε χρόνια μετά την έναρξη του δικτυακού τόπου
Europass, η χρήση των εγγράφων Europass μπορεί να
περιγραφεί περιληπτικά ως εξής:
Το Βιογραφικό Σημείωμα Europass είναι εύλογα το
δημοφιλέστερο έγγραφο. Μέχρι στιγμής έχουν
συμπληρωθεί 10 εκατομμύρια βιογραφικά σημειώματα σε απευθείας σύνδεση, ενώ έχουν μεταφορτωθεί 13 εκατομμύρια πρότυπα βιογραφικού·
σελίδα
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201 000 Διαβατήρια Γλωσσών έχουν συμπληρωθεί
σε απευθείας σύνδεση και έχουν μεταφορτωθεί
700 000 πρότυπα διαβατηρίου,·
έχουν εκδοθεί πάνω από 200 000 (1) έγγραφα
Κινητικότητα-Europass,·
ολοένα και περισσότερα ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης εκδίδουν παραρτήματα διπλωμάτων,
παρότι η χρήση τους διαφέρει σημαντικά μεταξύ
κρατών μελών,·
καταρτίστηκαν
ήδη
20
εθνικοί
κατάλογοι
συμπληρωμάτων
πιστοποιητικών.
Οι
κάτοχοι
πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν
να μεταφορτώσουν το συμπλήρωμα που αντιστοιχεί
στα προσόντα τους.

Europass και Cedefop
Το Cedefop συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες
προετοιμασίας και υλοποίησης της απόφασης για το
2
Europass ( ) που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2004. Η
απόφαση αναφέρει ότι «η Επιτροπή εξασφαλίζει την
τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη
της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) στην εφαρμογή
της παρούσας απόφασης».
Στο πλαίσιο αυτό, το Cedefop:
συνέβαλε στην κατάρτιση των εγγράφων και των
ιστοσελίδων του Europass σε στενή συνεργασία με
την Επιτροπή,
ανάλαβε τη σχεδίαση και λειτουργία ενός
πολύγλωσσου διαδικτυακού τόπου, συμβάλλοντας
την εμπειρογνωμοσύνη του ως προς το αντικείμενο,
τις γλώσσες (μετάφραση των εργαλείων Europass σε
26 γλώσσες) και την πληροφορική,
ανέλαβε το σχεδιασμό και λειτουργία διαδικτυακού
εργαλείου για τη διαχείριση του ΚινητικότηταEuropass,

υποστηρίζει τα Εθνικά Κέντρα Europass στην
υλοποίηση του εργαλείου στα κράτη μέλη.
Το Cedefop βελτιώνει συνεχώς τα διαδικτυακά μέσα
προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των
χρηστών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τα θετικά,
σε μεγάλο βαθμό, σχόλια των χρηστών, οι οποίοι μέχρι
σήμερα έχουν αποστείλει περίπου 3000 μηνύματα.

Ο δικτυακός τόπος Europass σε αριθμούς
Από την δημιουργία του τον Φεβρουάριο του 2005, ο
δικτυακός τόπος Europass παρουσιάζει συνεχή αύξηση
των δραστηριοτήτων του. Η κατάσταση στις 31 Οκτωβρίου
2010 είχε ως εξής:
30 εκατομμύρια επισκέψεις στον δικτυακό τόπο (από
περίπου 150.000 επισκέψεις το μήνα το 2005 σε 1
εκατομμύριο – σχήμα 1),
1 εκατομμύριο επισκέψεις μόνο τον Οκτώβριο του
2010 (σχήμα 1),
10
εκατομμύρια
βιογραφικά
σημειώματα
συμπληρώθηκαν
σε
απευθείας
σύνδεση
χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο του
Cedefop: (από 15.000 βιογραφικά το μήνα το 2005
σε 300.000 τον Οκτώβριο του 2010, σχήμα 2),
Το Europass χρησιμοποιείται κυρίως από νέους:
πάνω από 70% των διαδικτυακών χρηστών του
βιογραφικού σημειώματος Europass είναι κάτω των
30 ετών (σχ. 3),
69% των διαδικτυακών χρηστών του βιογραφικού
σημειώματος γνωρίζουν τουλάχιστον δύο ξένες
γλώσσες, γεγονός που μαρτυρά ότι το εργαλείο
χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα με υψηλό
μορφωτικό επίπεδο (σχ. 5),
Σχεδόν 65% των διαδικτυακών χρηστών του
βιογραφικού
σημειώματος
Europass
έχουν
εργασιακή εμπειρία κάτω των 5 ετών (σχ. 4).

Σχήμα 1. Επισκέψεις στη δικτυακή πύλη Εuropass από την έναρξη λειτουργίας της
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Σχήμα 2.

Βιογραφικά σημειώματα Europass που έχουν συμπληρωθεί σε
απευθείας σύνδεση από την έναρξη λειτουργίας του

Σχήμα 3. Ηλικία των διαδικτυακών χρηστών του
βιογραφικού σημειώματος (2010)

Τα επόμενα βήματα
Το Cedefop θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τα Εθνικά Κέντρα Europass, τους κοινωνικούς
εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους, και κατά την
περίοδο 2011-2012. Στόχος είναι η απρόσκοπτη εφαρμογή
όλων των ευρωπαϊκών εργαλείων και αρχών στους τομείς
της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου
εκπαίδευσης: το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών
προσόντων (ΕΠΕΠ), και το ευρωπαϊκό σύστημα
ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση (ECVET), αλλά και το Europass, πάντοτε
σύμφωνα με την προσέγγιση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων.

Νέα δικτυακή πύλη Europass
Λαμβάνοντας υπόψη του τις προτάσεις των χρηστών, το
2011-2012 το Cedefop θα επιφέρει βελτιώσεις στη
δικτυακή πύλη του Europass. Η νέα πύλη θα
περιλαμβάνει:
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Σχήμα 4. Έτη προϋπηρεσίας χρηστών του
βιογραφικού σημειώματος Europass (2010)

ευκολότερη διεπαφή του χρήστη, με ταχύτερη
πρόσβαση στις πληροφορίες,
βελτιωμένο εργαλείο συμπλήρωσης βιογραφικών
σημειωμάτων σε απευθείας σύνδεση με πιο
περιεκτικές οδηγίες χρήσης.

Ενιαία υλοποίηση των εργαλείων της ΕΕ
Το 2011, το Cedefop προγραμματίζει τη δημοσίευση
μελέτης για το πώς θα προσαρμοστεί το έγγραφο
Κινητικότητα Europass και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού
στην εισαγωγή:
του
ευρωπαϊκού
πλαισίου
επαγγελματικών
προσόντων (ΕΠΕΠ), ενός εργαλείου για τη σύγκριση
των προσόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη,
του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων
για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
(ECVET).
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Σχήμα 5. Αριθμός ξένων γλωσσών που μιλούν οι
διαδικτυακοί χρήστες του βιογραφικού
σημειώματος Europass (2010)

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το
Europass
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη
διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων
(Europass)
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/
Downloads/MiscDocs/EuropassDecision.csp

Δικτυακή πύλη Europass
http://europass.cedefop.europa.eu/

Στατιστικές εκθέσεις σχετικά με τον δικτυακό τόπο
Europass
http://europass.cedefop.europa.eu/Statistics/

Σύνδεσμοι με σχετικές πλατφόρμες
Το Cedefop εξακολουθεί να μεριμνά για τη συνοχή των
εγγράφων Europass με άλλες σχετικές πλατφόρμες (Eures
και EPSO) και με ευρωπαϊκές, εθνικές ή ιδιωτικές πύλες
εύρεσης εργασίας και υπηρεσίες απασχόλησης.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί σήμερα μια
ευρωπαϊκή ταξινόμηση επαγγελμάτων και δεξιοτήτων
(ESCO). Το Cedefop θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η
συμβατότητα της πλατφόρμας αυτής με την προσέγγιση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Έκθεση της Επιτροπής για την πρώτη αξιολόγηση της
πρωτοβουλίας Europass
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0
427:FIN:EL:PDF

Επικοινωνία
Cedefop: Philippe.Tissot@cedefop.europa.eu
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Carlo.Scatoli@ec.europa.eu

Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων
Το Cedefop θα συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον
σχεδιασμό ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων, το
οποίο θα επιτρέπει στους πολίτες τη δυνατότητα να
καταγράφουν τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν σε
όλη τους τη ζωή σε ένα και μόνο έγγραφο. Το Cedefop θα
ενσωματώσει το εν λόγω έγγραφο στο Europass.

Ευρωραϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη
της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ενημερωτικό σημείωμα – 9031 EL
Αριθμός καταλόγου: TI-BB-10-014-EL-N
© Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής
Κατάρτισης, 2010
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής
Τα ενημερωτικά σημειώματα εκδίδονται στα αγγλικά, γαλλικά,
γερμανικά, ελληνικά, ισπανικά, και ιταλικά. Για να τα λαμβάνετε σε
τακτική βάση, στείλτε μας μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: briefingnotes@cedefop.europa.eu
Μπορείτε να βρείτε προηγούμενα ενημερωτικά σημειώματα και
εκδόσεις του Cedefop στη διεύθυνση:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx

(1 )
(2 )

κατ’ εκτίμηση
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/
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