ΕΚΔΟΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Το έργο CERF παρουσιάστηκε
στο συνέδριο “Ημέρες
Καριέρας” στο Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλίας στην Ελλάδα, στις 25
Απριλίου του 2012. Νέοι μαθητές
ενημερώθηκαν για τη σημασία
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς και των βασικών
δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν
στο έργο CERF.

Περιοδικό Focus Europe
Στο τεύχος του ΟκτωβρίουΝοεμβρίου2012, υπάρχει
αφιέρωμα στο έργο CERF.
Αρκετά Δελτία Τύπου σχετικά
με την πρόοδο και εξέλιξη του
έργου έχουν ήδη δημοσιευθεί σε
πολλά Μέσα όλων των
συμμετεχουσών χωρών.

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η ιστοσελίδα αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτήν.

www.cerf.gr
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Το έργο CERF στοχεύει στην
ανάπτυξη καινοτόμων
εκπαιδευτικών
μεθοδολογιών και
προγραμμάτων σπουδών
για πέντε από τις βασικές
δεξιότητες σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς –ΕΠΑ

Έργο C ERF:
Είναι ένα διετές
Λεονάρντο Ντα
Βίντσι (Transfer of
Innovation) έργο το
οποίο στοχεύει
στην ανάπτυξη
καινοτόμων
εκπαιδευτικών
μεθοδολογιών και
προγραμμάτων
σπουδών για 5 από
τις βασικές
δεξιότητες
σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς – ΕΠΑ.
Επιπλέον, θα
αναπτυχθεί και ένα
πολυμέσο
εκπαιδευτικό υλικό
καθώς και ένα
μοντέλο
πιστοποίησης για
την αποκτηθείσα
γνώση, ικανότητες
και συμπεριφορές
της βασικής
δεξιότητας 4:
Πρωτοβουλία και
Επιχειρηματικότητα

ΕΡΓΟ CERF
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προτεινόμενη εκπαιδευτική μεθοδολογία και στα
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Πιλοτικές Εκπαιδεύσεις

ακόλουθες βασικές δεξιότητες:

Πιλοτικές Εκπαιδεύσεις απευθυνόμενες σε άτομα
που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, θα
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http://network.cerf.gr

Εταίροι
What
can I do?
Συντονιστής:
The

project

objective

is

ΕΡΓΟ CERF
Πρόοδος (2)

Συναντήσεις των
Εταίρων του CERF

threefold:
First,

development

and

pilot implementation of a
training

curriculum

educational

and

methodology

for five out of the eight key
competences
ERF

as

defined

essential

by
to

European competitiveness

ΚΕΕ
and «ΔΗΜΗΤΡΑ»
the establishment of a
coherent society
on
Παλαιολόγου
19,based
412 23,
knowledge.
Λάρισα, Ελλάδα
The five key competences
Τηλ:
2410 554024,
to be+30
developed
are:
contact@dimitra.gr
Communication
in
foreign languages
www.dimitra.gr

Εταίροι :

Digital competence
Social
and
competences

civic

Sense of initiative
entrepreneurship

and

Cultural awareness and
www.i-skills.g
expression

info@i-skills.gr

www.folkuniversitetet.se
info.uppsala@folkuniversitetet.se

Εγγραφείτε
Σήμερα!

Οι εταίροι του έργου

Εργαστήρια Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης
Εργαστήρια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης θα
πραγματοποιηθούν σε κάθε χώρα
και θα απευθύνονται σε
παραγωγικούς και οικονομικούς
φορείς χάραξης πολιτικής, σε
φορείς παροχής επαγγελματικής
κατάρτισης και εκπαίδευσης ,σε
εταιρίες και τμήματα Ανθρωπίνου
Δυναμικού ,σε τοπικές και εθνικές
αρχές, σε τοπικά γραφεία
απασχόλησης κ.λπ.

Φυλλάδιο
Ένα φυλλάδιο αναφερόμενο στη
σημασία του ΕΠΑ θα είναι σύντομα
διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των
συμμετεχουσών χωρών.

CERF συναντώνται

Το φυλλάδιο επικεντρώνεται σε δύο
θέματα:
a. Στην έννοια των βασικών
δεξιοτήτων του ΕΠΑ για τη Δια Βίου
Μάθηση
b. Στην αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των βασικών
δεξιοτήτων και στη χρήση τους.

τακτικά για να
αξιολογήσουν την
πρόοδο του έργου, την
έγκριση των
παραδοτέων αλλά και
για να προγραμματίσουν
τα επόμενα βασικά
βήματα του έργου.
η

Η 2 συνάντηση του
έργου,
πραγματοποιήθηκε στο
Σανταντέρ στην Ισπανία

Ιστοχώρος
Ο επίσημος Ιστοχώρος του CERF είναι
έτοιμος από τον Φεβρουάριο 2012 και
αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη
διάδοση πληροφοριών του έργου και για
την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων και
των εμπειρογνωμόνων.

Επισκεφτείτε μας στο: www.cerf.gr

και διοργανώθηκε από
τον εταιρεία
DOCUMENTA στις 19-20
Απριλίου 2012.
Η 3η συνάντηση του

Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων

:

Το έργο CERF έχει υλοποιήσει και υποστηρίξει τη λειτουργία του
Πανευρωπαϊκού Δικτύου το οποίο αποτελείται από εμπειρογνώμονες
συμβάλλοντας (με ιδέες, προτάσεις και παρουσίαση καλών πρακτικών) στην
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και στην αξιολόγηση των αναπτυχθέντω ν
προϊόντων .
Το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο απευθύνεται σε:
 Σχετικά παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς χάραξης πολιτικής,
 Στον επιχειρηματικό κόσμο,
 Σε επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού και στα τμήματα αυτού
 Σε κέντρα απασχόλησης (public and non public),
 Σε μη κρατικούς οργανισμούς
 Σε τοπικές , περιφερειακές και εθνικές αρχές
 Σε οργανισμούς / ενώσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης
 Σε εκπαιδευτές, κλπ

έργου,
πραγματοποιήθηκε στο

Εάν ανήκετε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, εγγραφείτε σήμερα!

Λονδίνο στο Ηνωμένο

http://network.cerf.gr/

Βασίλειο στις 13-14
www.documenta.es
info@documenta.es,

Σεπτεμβρίου 2012. Η
διοργανώτρια εταιρία της
συνάντησης αυτής ήταν
η RINOVA.

www.rinova.co.uk
info@rinova.co.uk,

Η επόμενη συνάντηση
του CERF έχει
προγραμματιστεί για τις
18-19 Απριλίου 2013

www.mmclearningsolutions.com
christiana@mmclearningsolutions.
com,

στην Σουηδία ενώ η
διοργανώτρια εταιρία θα
είναι η
FOLKUNIVERSITETET
της Ουψάλα.

www.larissa-chamber.gr
info@larissa-chamber.gr,

Σανταντέρ/Ισπανία,
Λονδίνο/Ηνωμένο Βασίλειο,
13-14 Σεπτεμβρίου 2012

19-20 Απριλίου 2012

