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S EUROPASSOM O KROK ĎALEJ VO VZDELÁVANÍ A KARIÉRE
Mgr. Zuzana Valachová, Štátny inštitút odborného vzdelávania

Automatizácia a digitalizácia výroby a služieb naďalej pretvára trh práce nielen v Európe, ale aj
v rámci celého sveta. K zmenám pracovných miest dochádza čoraz častejšie a mnohí ľudia sa
stávajú nezamestnanými, alebo uviaznu v neistých formách zamestnania. Pandémia COVID-19
spôsobila krízu a o prácu prišli ľudia v odvetviach ako ubytovanie, stravovanie, zábava, umenie
a obchod. Očakáva sa, že členské štáty sa s danou situáciou popasujú a postupne zabezpečia
transformáciu na zelenšiu a digitálnu EÚ.
Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit vyhlásil: „Zvyšovanie úrovne
zručností našich pracovných síl je jednou z hlavných reakcií smerujúcich k obnove. Poskytnutie
príležitosti ľuďom vybudovať si zručnosti, ktoré potrebujú, je kľúčom k príprave na zelenú
a digitálnu transformáciu. Vďaka tomu všetci dostanú možnosť využiť nové príležitosti na rýchlo
sa meniacom trhu práce.“
Európsky rámec Europass, ktorý slúži na podporu transparentnosti a porozumenia v oblasti
zručností a kvalifikácií získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, a to
aj na základe praktických skúseností, mobility a dobrovoľníctva, prešiel revíziou, aby sa
prispôsobil technickému pokroku. 1. júla 2020 Európska komisia transformovala Europass na
online platformu, ktorá je moderná, komplexná a efektívna, plná inovačných prvkov a
interaktívnych nástrojov.
Cieľom online platformy Europass je komplexne pomáhať všetkým vekovým kategóriám
v rôznych etapách života pri riadení kariéry a celoživotného vzdelávania.
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Integrovaný, prehľadný a moderný systém
Europass sa stáva praktickým celoeurópskym nástrojom, kde sa užívatelia môžu zaregistrovať
a zaznamenať všetky svoje zručnosti, kvalifikácie, záujmy a skúsenosti, ako aj uložiť si svoje
digitálne/elektronické dokumenty. Na základe uvedených údajov vo svojom elektronickom
portfóliu dostanú používatelia personalizované návrhy kurzov a pracovných miest
(prostredníctvom EURES). Ak majú záujem sa uchádzať o pracovné pozície, môžu si pripraviť
rôzne typy životopisov a motivačných listov. V časti Moja knižnica si užívatelia môžu pridať
súbory (dokumenty, diplomy, obrázky), aby všetky ich informácie a dokumenty boli dostupné
na jednom bezpečnom mieste, a tak zdieľať odkazy napríklad so zamestnávateľmi, HR
pracovníkmi a službami zamestnanosti.
Plány do budúcna
Súčasťou platformy Europass bude nástroj sebahodnotenia digitálnych zručností so sériou
vedomostných otázok a cvičení, ktoré používateľom umožnia zistiť úroveň digitálnych
zručností, medzery v zručnostiach a prijímať návrhy na možnosti alebo spôsoby ich zlepšenia.
Nový nástroj bude založený na kompetenciách a deskriptoroch v programe DigComp:
Európsky rámec digitálnych kompetencií (The European Digital Competence Framework).
V pláne je implementovať aj rôzne iné nástroje na sebahodnotenie napr.: jazykové zručnosti,
ekologické a podnikateľské zručnosti. Ďalej sprostredkovať online testy kariérového
poradenstva, ako aj plánovaný vývoj nástroja na porovnanie kvalifikácií, ktorý umožní
používateľom Europassu porovnávať kvalifikácie z rôznych krajín.
Všetky nástroje sú bezplatné a k dispozícii v 29 jazykoch, aby sa Európania mohli inšpirovať a
podniknúť s Europassom ďalší krok vo vzdelávaní a kariére.
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