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SKILLED pe scurt… 

Proiectul SKILLED „Sustainable Skills for Local Developer”- este un proiect european inovator 
care vizează crearea figurii profesionale a Expertului European în Dezvoltare Locală Durabilă 
(EEDLD), capabil să proiecteze planuri inovatoare de dezvoltare teritorială, în concordanţă cu 
actorii industriali, sociali şi politici. 
 
De asemenea, proiectul intenționează să creeze o metodă transnațională de validare a 
competenţelor pentru a promova instrumente transparente de validare în Uniunea 
Europeană (cu sprijinirea flexibilității) și de formalizare a competențelor non-formale și 
informale (dobândite de persoanele cu mai multă experiență) pentru a fi incluse în 
programele de instruire adresate tinerilor din învăţământul vocaţional. 
 

Întâlnirile online SKILLED … 

Restricțiile și situația fără precedent cauzate de pandemia de coronavirus au afectat fără 
îndoială activitățile din întreaga lume. Încercăm să minimalizăm efectele acestei situații 
imprevizibile asupra proiectului nostru, deși proiectul este inevitabil afectat de pandemie. 
Pentru a minimiza aceste efecte, am amânat unele dintre întâlnirile noastre la date viitoare 
sau le-am restructurat ca întâlniri online. Cu toate acestea, activităţile noastre de concepţie 
sunt în desfășurare conform planificării datorită abordării proactive și adaptării rapide a 
partenerilor la evenimentele online. 
 
Pe parcursul anului 2020 am avut patru întâlniri online pe: 
27 februarie, 11 iunie, 16 septembrie şi 2 decembrie. 
 
Parteneriatul (8 organizații din 6 țări europene - Spania, Italia, Austria, România, Grecia și 
Turcia) a continuat să lucreze la planul de învăţământ pentru Expertul European în 
Dezvoltare Locală Durabilă, conform „Strategiei Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” ale 
Uniunii Europene. 
 

            
 



 

Obiectivele principale ale proiectului: 
 

 îmbunătățirea gradului de angajare pentru tinerii din învăţământul vocaţional prin 
crearea unei curricule noi pentru profilul Expertului European în Dezvoltare Durabilă. 

 favorizarea transparenței și recunoașterii în special a rezultatelor învățării non-
formale și informale în domeniul dezvoltării locale durabile prin definirea unei 
metodologii de validare transnaționale capabile să răspundă cererii specifice din 
domeniu. 

 oferirea unor căi de învățare flexibile și bazate pe practică, prin definirea unui 
program de formare de tip „open source” (accesibil tuturor) și implementarea unor 
grupuri de lucru formate din tineri studenți și mentori, bazate pe o abordare de tip 
rezolvare a problemelor și stimularea competenţelor antreprenoriale. 

 

Ce urmează în proiectul SKILLED … 
 
Următoarea întâlnire față în față a 
partenerilor va avea loc în Valencia, Spania. 
Data va fi stabilită în funcţie de evoluția 
pandemiei de coronavirus. 
Va fi o întâlnire online pe 11 ianuarie pentru 
a se verifica situația. 
Partenerii vor defini descrierea profilului 
expertului european în dezvoltare locală 
durabilă și vor realiza un program de instruire 
pentru acest profil. De asemenea, vor 
continua să lucreze la dezvoltarea platformei e-learning. 
 
Durata proiectului este între 01.092019 – 31.08.2022. 

 

Partenerii SKILLED … 

FUNDACION PASCUAL TOMAS (ES) – Coordonator - www.fundaciopascualtomas.org 

CFIQ (IT) - www.consorziofiq.it 

FONDAZIONE ITS (IT) - www.its-energiapiemonte.it 

ALPINE PEARLS (AT) - www.alpine-pearls.com 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI (RO) - http://www.upb.ro 

AN.KA (EL) - anka@anka.gr 

YASAR UNIVERSITESI (TR) - www.yasar.edu.tr 

IFESCOOP (ES) - www.ifescoop.eu 

 

Pentru mai multe informații despre acest proiect, vă rugăm accesaţi  
https://skilled-project.eu/ sau contactați partenerii proiectului. 
 
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar părerile autorului și 
Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare efectuată pe baza informațiilor conținute de 
aceasta. 
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