
                                   
        

Το πρόγραμμα SKILLED… 
 

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικό στόχο στην ΕΕ, συμπεριλαμβάνεται στη 
συνθήκη ίδρυσης, καθώς και στην πολιτική ατζέντα. Στη στρατηγική της για την αειφόρο 
ανάπτυξη, η ΕΕ καθόρισε τους στόχους γιατη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της 
δημιουργίας βιώσιμων κοινοτήτων ικανών να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τους πόρους, να αξιοποιούν το καινοτόμο οικολογικό και κοινωνικό 
δυναμικό της οικονομίας και να διασφαλίζουν την ευημερία, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. 
 
Μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη ικανή να παρακολουθεί τους τομείς της πράσινης οικονομίας 
έχει μεγάλες δυνατότητες αναζωογόνησης της οικονομίας των δυνητικών περιοχών. Οι 
επαγγελματίες που είναι σε θέση να σχεδιάσουν καινοτόμα σχέδια εδαφικής ανάπτυξης, να 
αλληλεπιδρούν με τεχνικούς και πολιτικούς παράγοντες, είναι απαραίτητοι. Η 
επαγγελματική προσωπικότητα του Ευρωπαϊκού Εμπειρογνώμονα Αειφόρου Τοπικής 
Ανάπτυξης (EESLD – European Expert in Sustainable Local Development) που πραγματεύεται 
να δημιουργήσει το έργο, ανταποκρίνετα ισ΄αυτή την ανάγκη. 
 

Επίσης, το πρόγραμμα σκοπεύει να δημιουργήσει μια διακρατική μέθοδο επικύρωσης 
δεξιοτήτων για την προώθηση «ανοιχτών» εργαλείων επικύρωσης στην ΕΕ (υποστήριξη 
ευελιξίας) και να επισημοποιήσει μη τυπικές και άτυπες ικανότητες (που αποκτήθηκαν από 
πιο έμπειρα άτομα) που θα εισαχθούν σε προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε 
νέους της ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης). 

 

ΣΤΟΧΟΙ: 
 

 Να ενισχύσει την απασχολησιμότητα των νέων στην ΕΕΚ - Επαγγελματική 
Εκπαίδευση & Κατάρτισης, με τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος εκπαίδευσης 
που θα κωδικοποιεί το προφίλ του Ευρωπαϊκού Εμπειρογνώμονα Αειφόρου Τοπικής 
Ανάπτυξης. 

 Να ενισχύσει τη διαφάνεια και την αναγνώριση, ειδικά των μη τυπικών και άτυπων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων στον τομέα της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης, 
ορίζοντας μια διακρατική μεθοδολογία επικύρωσης, ικανή να ανταποκριθεί στη 
ζήτηση εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα. 

 Να παρέχει ευέλικτες και βασισμένες στην εργασία διαδρομές μάθησης μέσω του 
καθορισμού ενός προγράμματος κατάρτισης ανοιχτού κώδικα (προσβάσιμο σε 
όλους), καθώς και με τη δημιουργία ομάδων εργασίας με νέους μαθητές και 
μέντορες, με κατεύθυνση στην προσέγγιση «επίλυσης προβλημάτων», 
ενθαρρύνοντας τις επιχειρηματικές δεξιότητες. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 

 Πρόγραμμα κατάρτισης για τον Εμπειρογνώμονα Αειφόρου Τοπικής Ανάπτυξης. 
 

 Διακρατική Μεθοδολογία Επικύρωσης Δεξιοτήτων. 
 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων μετάδοσης αποτελεσμάτων σε 3 χώρες; για διάδοση, 
αξιοποίηση και βιωσιμότητα. 

 
 

ΕΤΑΙΡΟΙ: 

FUNDACION PASCUAL TOMAS (Ισπανία) – Συντονιστής - www.fundaciopascualtomas.org 

CFIQ (Ιταλία) – Εταίρος - www.consorziofiq.it 
FONDAZIONEITS (Ιταλία) – Εταίρος - www.its-energiapiemonte.it 
ALPINEPEARLS (Αυστρία) – Εταίρος - www.alpine-pearls.com 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (Ρουμανία) – Εταίρος- http://www.upb.ro 
AN.KA (Ελλάδα) – Εταίρος - anka@anka.gr 
YASAR UNIVERSITESI (Τουρκία) – Εταίρος- www.yasar.edu.tr 
IFESCOOP (Ισπανία) – Εταίρος - www.ifescoop.eu 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τους εταίρους του προγράμματος. 

 

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 
έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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