Η βιωσιμότητα του έργου CERF
Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου CERF υλοποιήθηκαν έγκαιρες
προσπάθειες επικοινωνίας, προβολής και διάχυσης του έργου. Από πλευράς χρόνου, η
“ποιότητα και ο σχεδιασμός του έργου CERF” αποτελεί τον πρώτο παράγοντα
βιωσιμότητας του έργου. Το έργο CERF έχει σχεδιαστεί για να καλύψει συγκεκριμένες
ανάγκες και περιορισμούς στις χώρες-εταίρους. Τα έργα που ταυτίζονται με τις
πραγματικές ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών αλλά και της αγορά εργασίας
έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι βιώσιμα.
Ως εκ τούτου, οι επιστημονικές καινοτομίες του έργου CERF, από άποψης
περιεχομένου αλλά και εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν,
αποτελούν μια ισχυρή κινητήρια δύναμη για τη βιωσιμότητα του έργου. Η φύση του
έργου είναι αρκετά καινοτόμα ώστε να παραμείνει ελκυστικό και στο μέλλον, μιας και
δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην προβολή του έργου, από πλευράς εταιρικής σύμπραξης
προκειμένου να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία για το κοινό: π.χ. φυλλάδια,
εργαστήρια, Ευρωπαϊκό Συνέδριο , δραστηριότητες διάχυσης.
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Διετές πρόγραμμα Λεονάρντο ντα Βίντσι (πρόγραμμα Μεταφοράς Καινοτομίας) το οποίο
στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και προγραμμάτων
σπουδών για 5 από τις βασικές δεξιότητες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς -ΕΠΑ.
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Τελικό Στάδιο του CERF
CERF: Ευρωπαϊκό Συνέδριο
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
προγράμματος
CERF,
ο
Εκπαιδευτικός
Οργανισμός
«ΔΗΜΗΤΡΑ» σε συνεργασία με
το
Επιμελητήριο
Λάρισας
πραγματοποίησαν την Πέμπτη
19 Σεπτεμβρίου 2013, στη
Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας
(Μουσείο
Ι.Γ
Κατσίγρα)
Ευρωπαϊκό
Συνέδριο:
Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΠΑ): Ανάπτυξη
των Βασικών Ικανοτήτων για
τη Δια Βίου Μάθηση και την
Απασχολησιμότητα.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η
ανάδειξη του ρόλου, των
επιπτώσεων
στην αγορά
εργασίας
και
της
αναγκαιότητας
απόκτησης
των οκτώ Βασικών Ικανοτήτων
-όπως αυτές ορίζονται στο
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Σύμφωνα με την απόφαση του
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όλοι οι Ευρωπαίοι
πολίτες χρειάζονται τις 8 Βασικές
Ικανότητες για την προσωπική τους
ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη,
την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την
απασχολησιμότητά τους σε μία
κοινωνία που βασίζεται στη γνώση..
Το Συνέδριο απευθυνόταν 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 κλπ..

contact@dimitra.gr
www.dimitra.gr

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

Το έργο 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.

Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα
Η διαδικασία της Πιστοποίησης
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ορίζονται από το ΕΠΑ και κρίνονται απαραίτητες για την Ευρωπαϊκή
ανταγωνιστικότητα.
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Κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου του έργου CERF, πάνω από 450
ωφελούμενοι σε Ελλάδα και Κύπρο εκπαιδεύτηκαν και συμμετείχαν στη
διαδικασία πιστοποίησης για την Βασική Ικανότητα 7: Αίσθημα
Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα.
Οι συμμετέχοντες, με ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του 60%,
πιστοποιήθηκαν μέσω ενός μοντέλου πιστοποίησης ειδικά σχεδιασμένο
από το έργο CERF.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα

από

Επαγγελματικής

ΜΚΟ

και

Κατάρτισης,

καθώς

και

προωθήσει μια βαθύτερη έννοια του
ΕΠΑ σε πρακτικό και όχι θεωρητικό

Αναζητάτε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας,
να ανταλλάξετε γνώσεις, να συμμετέχετε
σε φόρουμ και συζητήσεις?

πλαίσιο

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου

www.cerf.gr
&
Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας σήμερα!

http://network.cerf.gr
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