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CERF-projektets
utveckling
CERF-projektet befinner sig i sin slutliga fas!
Utbildningsmaterialet samt pilotutbildningen för de
fem nyckelkompetenserna som av ERF
definierades som centrala för den europeiska
konkurrenskraften har åstadkommits.
Workshop i "Utbilda utbildarna"
En pilotutbildning för utbildare där experter
kan analysera det logiska ramverket av ERF och
olika material för de olika nyckelkompetenserna
har tagits fram i januari och februari 2013 i alla
samarbetspartners länder.
Utbildarna hade chansen att utvärdera
utbildningsmaterialets effektivitet, diskutera och
komma med förbättringar för att bättre anpassa
kursen till målgruppens behov.
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Pilotutbildning för "missgynnade grupper"
Utbildningsmaterialet och metodologin för varje
nyckelkompetens som har anpassats och den
erfarenhet som man fått på workshopen "Utbilda
utbildarna" har testats på de socialt uteslutna
grupperna genom pilotutbildningarna som
tillämpades i alla samarbetspartners länder i
april 2013.
Deltagarna i pilotutbildningarna för NK 7:
Initiativförmåga och företagaranda certifierade
deras kompetens med certifikationsmodellen som
särskilt tagits fram för CERF-projektet.

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Detta meddelande återspeglar endast författarens åsikter.
Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns i detta meddelande.
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Medvetenhetshöjande workshop
Den strävar efter att:
‐

Förstå vikten av att förvärva NK för beslutsfattare och
förbereda och

‐

Sensibilisera arbetsmarknaden för rätt användning av
de utvecklade nyckelkompetenserna

Den medvetenhetshöjande workshopen vänder sig till:
Yrkesutbildningsleverantörer- och utbildare, företag och
HR-avdelningar, lokala och nationella myndigheter, lokala
arbetsförmedlingar, etc.
En medvetenhetshöjande workshop kommer att tillämpas i alla
deltagarländer i juni 2013.
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Europeisk konferens
Den europeiska konferensens syfte är att presentera de slutliga
resultaten av CERF-projektet och vänder sig till:
‐

Relativt produktiva och ekonomiska beslutsfattare,

‐

näringslivet,

‐

HR-specialister och HR-avdelningar, arbetsförmedlingar
(privata och offentliga),

‐

icke-statliga organisationer,

‐

lokala, regionala och nationella myndigheter,

‐

yrkesutbildningsorganisationer/föreningar, utbildare etc.

Den europeiska konferensen kommer att äga rum i Grekland i
september 2013.
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Socialt community
Sedan oktober 2011 är det europeiska
communityt för aktörer igång!
Medlemmar har möjligheten att besöka
tematiska bloggar, tematiska grupper och
länkar, ladda upp och se bilder, videoklipp,
forum och events, ställa frågor och utbyta
kunskap, farhågor och nyheter!
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Var interaktiv; dela med dig av din erfarenhet
och kunskap...

Gå med i vår community
idag!

http://network.cerf.gr
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