Sayı 1, Şubat 2020

Kısaca SKILLED projesi…
SKILLED“Yerel Geliştirici için Sürdürülebilir Beceriler” projesi, teknik ve politika düzeyindeki
aktörlerle koordine olarak inovatif bölgesel kalkınma planları tasarlayabilen, Avrupalı
Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Uzmanı (EESLD) profesyonel figürünü oluşturmayı amaçlayan
yenilikçi bir Avrupa projesidir.
Proje aynı zamanda AB'deki şeffaf doğrulama araçlarını (esnekliği destekleme) teşvik etmek
ve gençlerin Mesleki Eğitim ve Öğretimlerine yönelik eğitim programlarına eklenecek resmi
olmayan ve yaygın yeterlilikleri (daha deneyimli kişiler tarafından edinilen) resmileştirmek
için uluslar ötesi bir beceri doğrulama yöntemi oluşturmayı amaçlamaktadır.

SKILLED ilk toplantı…
Kasım 2019'da, 6 Avrupa ülkesindeki (İspanya, İtalya, Avusturya, Romanya, Yunanistan ve
Türkiye) 8 kuruluştan gelen hevesli bir ekip, proje uygulaması için ayrıntılı planı tartışmak ve
iddialı proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi için takvimin belirlenmesi ve kısa vadeli
görevlerin düzenlenmesi için anlaşmak üzere Pinerolo'da (İtalya) bir başlangıç toplantısı için
biraraya geldi.
Bu ilk toplantıda ortaklar, proje uygulaması hakkındaki fikirleri tartıştılar ve ayrıntılı bir
şekilde paylaştılar ve ayrıca sonraki adımları planlamak için belirlenen hedefleri ve gelecek
faaliyetleri analiz ettiler.
Tüm ortaklık, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Stratejisini
destekleyen Avrupalı Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Uzmanı
için müfredat üzerinde çalışmaya başladılar.
Ortaklar, ülkelerine açık bir anlayış ve projenin uygulanması
İçin ortak bir görüş ve yüksek kaliteli çıktılar için ilk adımları
atmış bir şekilde döndüler.

Projenin ana hedefleri:
 Sürdürülebilir Kalkınma alanında Avrupalı Uzman profilini kodlayan yeni bir
müfredatın yaratılması ile mesleki eğitim almış gençlerin istihdam edilebilirliğin
artırmak.
 Alanın uzmanlık talebini karşılayabilecek uluslar ötesi bir doğrulama metodolojisi
tanımlanarak, özellikle sürdürülebilir yerel kalkınma alanındaki yaygın ve gayri resmi
öğrenme çıktılarının şeffaflığını ve tanınmasını teşvik etmek.
 Açık kaynak kodlu bir eğitim programının (herkes tarafından erişilebilir) tanımlanması
ve problem çözme yaklaşımı üzerine inşa edilmiş ve girişimci becerileri teşvik eden
genç öğreniciler ve mentorlardan oluşan çalışma gruplarının uygulanması yoluyla
esnek ve işe dayalı öğrenme yolları sağlamak.

SKILLED projesinde sırada ne var…
İkinci ortak toplantısı, 22-23 Ekim 2020
tarihinde İspanya’nın Valensiya kentinde
yapılacaktır.
Partnerler, her bir ulusal bağlamın tanımı ile
ilgili bulgularını sunacaktır ve Sürdürülebilir
Kalkınma ile ilgili hali hazırda var olan uyumlu
yeterliklerin tespit edilmesi ve “Mentor”’un
belirlenmesi.
Amaç, ikinci toplantıya kadar hazır olacak bir
eğitim programı ve Uzaktan Eğitim
platformunun geliştirilmesi.
Proje 1 Eylül 2019 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında planlanmıştır.

SKILLED ortakları…
FUNDACION PASCUAL TOMAS (ES) – Koordinatör - www.fundaciopascualtomas.org
CFIQ (IT) - www.consorziofiq.it
FONDAZIONE ITS (IT) - www.its-energiapiemonte.it
ALPINE PEARLS (AU) - www.alpine-pearls.com
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (RO) - http://www.upb.ro
AN.KA (GR) - anka@anka.gr
YASAR UNIVERSITESI (TR) - www.yasar.edu.tr
IFESCOOP (ES) - www.ifescoop.eu

Proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://skilled-project.eu/
ziyaret ediniz veya proje ortakları ile iletişime geçiniz.
Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini
yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.

