CERF projektets hållbarhet
-

CERF-projektets kommunikations- och synliggörandesinsatser gjordes kontinuerligt genom hela
åtgärdens livscykel och kom lägligt, samtidigt som de användes för att tillkännage och ackompanjera
viktiga milstolpar. "Kvaliteten av projektets utformning" är den första hållbarhetsfaktorn ur ett
tidslogiskt perspektiv. CERF-projektet utformades för att möta specifika behov och begränsningar i

Ett tvåårigt Leonardo da Vinci innovationsöverföringsprojekt som strävar efter att utveckla
innovativa utbildningsmetoder och kursplaner för 5 av nyckelkompetenserna i enlighet med den
Europeiska referensramen (ERF).

medlemsländerna. Projekt som matchar aktörernas verkliga behov och marknaden i åtanke är mer
sannolika att vara hållbara. Därför är CERF:s vetenskapliga innovationer i form av innehåll och verktyg
kraftfulla drivkrafter för projektets hållbarhet. Dess natur är tillräckligt innovativ för att förbli attraktiv
i framtiden; därför tror vi verkligen att det kommer att fortsätta vara aktivt även efter att det
ekonomiska stödet tagit slut. Parterna såg till att offentliggöra projektet för att ge det ett större
mervärde för målgruppens skull: t.ex. broschyrer, workshops, europeisk konferens och allmän
spridningsverksamhet.
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CERF:s slutskede
CERF Europeisk konferens
Under tiden som CERF-projektet
verkställdes
höll
utbildningsorganisationen
"DIMITRA" och Chamber of
Larissa i den europeiska
konferensen:
Europeisk
referensram (ERF - European
Reference
Framework):
Utveckling
av
nyckelkompetenser för ett
livslångt
lärande
och
anställningsbarhet, på det
kommunala konstgalleriet i
Larissa (G.I. Katsigas Museum)
torsdagen den 19 september
2013.
Målet med konferensen var att
lyfta fram rollen, inverkan på
arbetsmarknaden och behovet
av moderna medborgare som
kan
anamma
de
åtta
nyckelkompetenserna - så som
de definieras i ERF.

Enligt det Europeiska rådet och
Europaparlamentet behöver alla
europeiska medborgare de åtta
nyckelkompetenserna
för
att
förverkliga sig själva, vara delaktiga i
samhället, vara aktiva medborgare
och
anställningsbara
i
ett
kunskapsbaserat samhälle.
Konferensen riktade sig mot:
‐ Relativa, produktiva och
ekonomiska beslutsfattare,
‐ affärsvärlden,
‐ HR-personal och avdelningar
för mänsklig utveckling,
arbetsförmedlingar
(offentliga och
icke-offentliga),
‐ icke-statliga organisationer,
‐ lokala, regionala och
nationella myndigheter,
‐ yrkesutbildare/organisationer
, utbildare, m.fl.

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

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation (meddelande) speglar endast författarens åsikter,

och kommissionen kan inte hållas ansvarig för hur informationen häri används.

Workshop för ökad medvetenhet
Workshopen för ökad medvetenhet som kretsade kring
nyckelkompetenserna och som enligt ERF är essentiella delar för den
europeiska konkurrenskraften har genomförts.
.
En
workshop
för
ökad
medvetenhet togs fram i juni
2013 i respektive samarbetsland.
Workshopens allmänna mål var

Deltagarna var personer som

att säkerställa att de anammade

affärsvärlden.

nyckelkompetenserna anpassas

Därför

till en kontext (social-ekonomisk)

yrkesutbildningsorganisationer,

beredd på att till fullo förstå och

arbetsförmedlingar

till slut använda kompetenserna i

icke-statliga organisationer och

respektive samarbetsland, samt

utbildare med på workshopen

att medvetandegöra och främja

och involverade i CERF-projektets

en djupare förståelse av ERF i en

process.

praktisk

och

inte

Initiativ och entreprenörsanda
Certifieringsprocessen
-

Under projektets andra år har fler än 450 förmånstagare i
både Grekland och Cypern blivit utbildade och deltagit i
certifieringsprocessen för NK 7: Initiativ- och entreprenörsanda.
Upp till 60% av dem har blivit certifierade med
certifieringsmodellen som tagits fram för just detta ändamål av
CERF-projektet.

arbetar med och som aktivt tar
del av anställningsprocessen och

var

personer

från

och

teoretisk

kontext.

Det virtuella europeiska
communityt

Är du intresserad av att bli aktiv, utbyta erfarenheter,
utbyta kunskap, besöka forum och delta i diskussioner?

Besök vår webbsida

www.cerf.gr
&
Gå med i vårt community idag!

http://network.cerf.gr
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