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Πρόοδος του έργου CERF
Το έργο CERF βρίσκεται στο τελικό του στάδιο! Το
εκπαιδευτικό Υλικό καθώς και οι Πιλοτικές
Εκπαιδεύσεις για τις 5 Βασικές Δεξιότητες, όπως
ορίζονται από το ΕΠΑ ως απαραίτητες για την
ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα, έχουν
πραγματοποιηθεί.
Πιλοτικό εργαστήριο
«Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών»
Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2013, διεξήχθη
σε κάθε χώρα- εταίρο μία πιλοτική εκπαίδευση στην
οποία εμπειρογνώμονες είχαν την ευκαιρία να
αναλύσουν το πλαίσιο του ΕΠΑ και το εκπαιδευτικό
υλικό, σύμφωνα με τις Βασικές Δεξιότητες.
Οι εκπαιδευτές είχαν την ευκαιρία να μετρήσουν την
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού καθώς
και να συζητήσουν και να προτείνουν βελτιώσεις για
την καλύτερη προσαρμογή της εκπαίδευσης στις
ανάγκες της ομάδας στόχου.

Πιλοτική Εκπαίδευση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων
Το ειδικά προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό, η
εκπαιδευτική μεθοδολογία για κάθε μία από τις βασικές
δεξιότητες, καθώς και η εμπειρία που αποκτήθηκε από το
πιλοτικό εργαστήριο «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών»,
εφαρμόστηκαν στις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες μέσω
πιλοτικών εκπαιδεύσεων που διεξήχθησαν σε κάθε χώρα
– εταίρο, τον Απρίλιο 2013.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες των Πιλοτικών
Εκπαιδεύσεων για την Βασική Ικανότητα KC 7: Αίσθημα
Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα θα
πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσω του μοντέλου
πιστοποίησης που αναπτύχθηκε ειδικά για τον σκοπό
αυτό από το πρόγραμμα CERF.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη
της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Πρόοδος του έργου CERF
Εργαστήριο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
Στοχεύει:
‐

στην κατανόηση της σημασίας απόκτησης των Βασικών
Δεξιοτήτων από τους φορείς χάραξης πολιτικής και

‐

στην ευαισθητοποίηση της αγοράς εργασίας για την
κατάλληλη αξιοποίηση
Βασικών Δεξιοτήτων

των

ήδη

αναπτυγμένων

Το εργαστήριο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης απευθύνεται σε:
Παραγωγικούς και Οικονομικούς Φορείς Χάραξης Πολιτικής, Φορείς
Παροχής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, Εταιρίες και
Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τοπικές και Εθνικές Αρχές,
Τοπικά Γραφεία Απασχόλησης κ.λπ.
Τον Ιούνιο του 2013 θα πραγματοποιηθεί σε κάθε - χώρα εταίρο ένα
εργαστήριο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης.

Ευρωπαϊκό Συνέδριο

CAPTION YOUR PHOTO HERE

Στόχος του ευρωπαϊκού Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν τα
αποτελέσματα του προγράμματος CERF σε όλα τα ενδιαφερόμενα
μέλη. Συγκεκριμένα το Συνέδριο απευθύνεται σε:
‐

Παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς χάραξης πολιτικής

‐

Επιχειρηματικό κόσμο

‐

Εμπλεκόμενα μέλη στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού
και στα τμήματα αυτού

‐

Κέντρα Απασχόλησης (Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα)

‐

ΜΚΟ

‐

Τοπικές, Περιφερειακές και Εθνικές Αρχές

‐

Οργανισμούς / Ενώσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και Εκπαιδευτές κ.λπ.

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
του 2013.
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Κοινωνική Δικτύωση
Από τον Οκτώβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα είναι διαθέσιμη για όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη!
Τα μέλη της Κοινότητας έχουν την ευκαιρία να
επισκεφτούν θεματικά blogs, θεματικές ομάδες
και links, να «ανεβάσουν» και να δουν
φωτογραφίες, βίντεο, forums και γεγονότα που
τρέχουν, να θέσουν τα ερωτήματα τους, καθώς
και να ανταλλάξουν γνώσεις, νέα και φοβίες!
CAPTION YOUR PHOTO HERE

Πάρε συμμετοχή τώρα - μοιράσου τις
γνώσεις και τις εμπειρίες σου…

Γίνε μέλος της Κοινότητας
μας σήμερα!

http://network.cerf.gr
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