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Spridningsaktiviteter
CERF projektet presenterades på
“Career Days” konferens på
Thessaly Universitetet i Grekland
den 25 april 2012. Studenter
informerades om vikten an den
europeiska referensramen
nyckelkompetenser av ERF.

www.cerf.gr
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CERF project aims to
develop innovative
training methodologies
and curricula for five of
the key competences
according to European
Reference FrameworkERF

CERF är:

Focus Europe Magazine
In October-November 2012
edition of a half page space is
dedicated to CERF project.
Several Press Releases have
already published regarding the
project progress in several
Media in all participating
countries

Ett tvåårigt
Leonardo Da Vinci
(Transfer of
Innovation) projekt
vars mål är att
utveckla
innovativa
utbildningsmetode
r och läroplaner
för 5 av European
Reference
Framework-ERF
nyckelkompetense
r.
och en multimedial
certifikatmodell för
förvärvad
kunskap,
färdigheter och
attityder till
nyckelkompetens:
initiativförmåga
och
entreprenörskap

CERF PROjEKT
Progress (1)
Etta v de viktigaste målen i CERF
projektet
har
åstadkommits,
nämligen utveckling av läroplaner
och utbildningsmetoder för 5
nyckelkompetenser
i
ERF
modellen, som är avgörande för
konkurrenskraften
på
den
europeiska arbetsmarknaden.

Utbildningsmetoder
och
läroplaner utvecklades för
följande CERF kompetenser:
 Kommunikation på främmande





Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För
uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast
upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

språk
Digital kompetens
Social
och
medborgerlig
kompetens
Initiativförmåga
och
företagaranda
Kulturell medvetenhet och
kulturella uttrycksformer

Train-the-trainer workshopen
för utbildning i de utvecklade
läroplaner och utbildningsmetoder
baserat på ERF kommer att
organiseras i respektive partners
länder under januari 2013
Pilot fasen
Varje partner kommer att testa de
utvecklade
läroplaner
och
utbildningsmetoder i sina länder.
Målgrupp för test aktivitetet är
människor från socialt utsatta
grupper. De deltagare som
kommer att delta i pilot aktiviteter
för KC 8: Initiativförmåga och
företagaranda kommer att ha
möjlighet
att
certifiera
sina
kunskaper genom certifiering
modell speciell utvecklat för CERF
projektet.

http://network.cerf.gr

Partners
What
can I do?
Koordinator:
The

project

objective

is

CERF PROJEKT
Progress (2)

Registera dig
idag!

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

DIMITRA
ITD
and the establishment
of a
coherent society
on
Palaiologou
19,based
412 23,
knowledge.
Larissa, Greece
The five key competences
Tel:
+30
2410 554024,
to be
developed
are:
contact@dimitra.gr
Communication
in
foreign languages
www.dimitra.gr

Medvetandehöjande
seminarier
Medvetandehöjande seminarier
kommer att genomföras i varje
deltagande land för
beslutsfattare, VET
organisationer, utbildare, företag
och HR-avdelningar, lokala och
nationella myndigheter, lokala
arbetsförmedlingar, etc.

Projekt häfte belyser 2 frågor:
a. Betydelsen av
nyckelkompetenser enligt ERF
för livslångt lärande.
b. Utvärderingen av effektiviteten
hos de nyckelkompetenser och
dess användning.

Digital competence
Social
and
competences

Partners:

civic

Sense of initiative
entrepreneurship

and

Cultural awareness and
expression

www.i-skills.g
info@i-skills.gr

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

www.documenta.es
info@documenta.es,

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

www.mmclearningsolutions.com
christiana@mmclearningsolutions.
com,

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

Projekt häfte
Ett häfte om vikten av ERF snart
kommer att vara tillgänglig på
språk av projekt partners.

Hemsida
Den officiella CERF webbplats har
varit klar sedan februari 2012 och är
ett värdefullt verktyg för att sprida
projektets information och
kommunikation mellan partner och
intressenter.

Mer information: www.cerf.gr

CERF
Partnerskaps
möten
CERF partners
träffas
regelbundet för att
bedöma projektets
framsteg och
resultat samt för
planering av
kommande viktiga
steg.
Den 2:a
projektmöte hölls i
Santander,
Spanien den 19 –
20 april 2012 och
värden var
Documenta.

Virtuellt Europeiskt Samhälle
:
CERF projekt har utvecklat en gemenskap för utbyte av idéer och god
praxis hos intressenterna och som ett medel att främja kontinuerlig
spridning av utbildning, utveckling av utbildningsmaterial och
validering.
Virtuellt Europeiskt Samhälle riktas till:









relativt produktiva beslutsfattare,
näringslivet,
HR-specialister och HR-avdelningar,
arbetsförmedlingar (offentliga och privata),
föreningar,
lokala, regionalla and nationella myndigheter,
VET organisationer och studieförbund,
lärare, osv.

Om du tillhör till en av de kategorier, registrera dig idag!

http://network.cerf.gr/

Den 3:e
projektmöte var i
London,
Storbritannien den
13-14 september
2012 och RINOVA
var värden för
mötet.
Nästa CERF möte
är planerat den 1819 april 2013 i
Sverige och
kommer att ledas
av
Folkuniversitetet i
Uppsala.

Santander/Spanien, 19-20 april 2012
London/UK, 13-14 september 2012

