SKILLED projesi…
Sürdürülebilir kalkınma AB'de kurucu Antlaşma ve siyasi gündemde yer alan kapsayıcı bir
hedeftir. AB, Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisinde hedefleri belirledi: Kaynakları verimli bir
şekilde yönetebilen ve kullanabilen sürdürülebilir topluluklar oluşturarak yaşam kalitesini
iyileştirmek, ekonominin ekolojik ve sosyal inovasyon potansiyelinden yararlanmak ve refahı
garanti etmek, çevre koruma ve sosyal uyuşma.
Yeşil ekonomi sektörlerine müdahale edebilen sürdürülebilir bir yerel kalkınma, bölge
ekonomisini yenileyecek büyük bir potansiyele sahiptir ve bunun için yenilikçi bölgesel
kalkınma planları tasarlayabilen, teknik ve politika düzeyindeki aktörlerle arayüz
oluşturabilen profesyonellere şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Projenin yaratmak istediği
Avrupalı Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Uzmanı (EESLD)'nin profesyonel figürü bu talebe
cevap vermektedir.
Proje aynı zamanda AB'deki şeffaf doğrulama araçlarını (esnekliği destekleme) teşvik etmek
ve genç Mesleki Eğitim ve Öğretime yönelik eğitim programlarına eklenecek resmi olmayan
ve yaygın yeterlilikleri (daha deneyimli kişiler tarafından edinilen) resmileştirmek için uluslar
ötesi bir beceri doğrulama yöntemi oluşturmayı amaçlamaktadır.

HEDEFLER:
 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.

ÇIKTILAR:
 Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Uzmanı için Müfredat.
 Uluslar Ötesi Yetenekler Değerlendirme Metodolojisi.
 Üç ülkede yaygınlaştırma, değerini artırma ve sürdürülebilirlik için faydalanma
etkinliklerinin organize edilmesi.

ORTAKLAR…
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 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.
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