Sayı 2, Aralık 2020

Kısaca SKILLED…
SKILLED- "Yerel Geliştirici için Sürdürülebilir Beceriler" projesi, yenilikçi bölgesel kalkınma
planları tasarlayabilen, teknik ve politika düzeyiyle etkileşim kurabilen, Avrupa Sürdürülebilir
Yerel Kalkınma Uzmanı olan EESLD'nin profesyonel figürünü oluşturmayı amaçlayan yenilikçi
bir Avrupa projesidir.
Proje aynı zamanda esnekliği destekleyerek AB'de şeffaf doğrulama araçlarını teşvik etmek
için uluslararası düzeyde bir beceri doğrulama yöntemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca,
SKILLED projesi, daha deneyimli kişiler tarafından kazanılan resmi olmayan ve gayri resmi
yeterlikleri gençlere yönelik eğitim programlarına aktarmak için standartlaştırmayı
hedeflemektedir.

SKILLED çevrimiçi toplantıları…
Koronavirüs salgınının neden olduğu kısıtlamalar ve benzeri görülmemiş durumlar, şüphesiz
dünya çapındaki faaliyetleri etkilemiştir. Proje, pandeminin sonuçlarından kaçınılmaz olarak
etkilense de, bu öngörülemeyen durumun projemiz üzerindeki etkilerini en aza indirmeye
çalışmaktayız. Bu etkileri en aza indirmek için bazı toplantılarımızı ileri tarihlere erteledik
veya çevrimiçi toplantılar olarak yeniden yapılandırdık. Yine de, proaktif yaklaşım ve
ortakların çevrimiçi etkinliklere hızlı adaptasyonu sayesinde entelektüel çıktılarımız
planlandığı gibi devam etmektedir.
2020 yılı boyunca dört çevrimiçi toplantı yapılmıştır:
27.Şubat, 11.Haziran, 16.Eylül ve 2.Aralık.
Proje ortaklığı (6 Avrupa ülkesinden 8 kuruluş - İspanya, İtalya, Avusturya, Romanya,
Yunanistan ve Türkiye), "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Stratejisi" ni destekleyen Avrupa
Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Uzmanı için Müfredat üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

Projenin temel amaçları:





Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanının profilini kodlayan yeni bir müfredatın
oluşturulması yoluyla genç istihdam edilebilirliğini artırmak.
Uzmanlık için belirli alan talebini karşılayabilen bir uluslararası doğrulama
metodolojisi tanımlayarak, sürdürülebilir yerel kalkınma alanında özellikle yaygın ve
gayri resmi öğrenme çıktılarının şeffaflığını ve tanınmasını teşvik etmek.
Açık kaynaklı bir eğitim programının (herkes tarafından erişilebilir) tanımlanması ve
problem çözme yaklaşımı üzerine inşa edilen ve girişimcilik becerilerini teşvik eden
genç öğrencilerden ve danışmanlardan oluşan çalışma gruplarının uygulanması
yoluyla esnek ve işe dayalı öğrenme yolları sağlamak.

SKILLED’de sonraki aşama…
Bir sonraki yüz yüze partner toplantısının,
İSPANYA
Valencia'da
yapılması
plpanlanmakta
olup,
koronavirüs
pandemisinin seyrine bağlı olarak 11.Ocak
çevrimiçi toplantıda belirlenecektir. Ortaklar,
Sürdürülebilir Yerel Kalkınmada Avrupa
Uzmanını profesyonel profil tanımını
tanımlayacak ve bu profil için bir eğitim
programı geliştirecektir. Ayrıca, E-öğrenme
platformunun
geliştirilmesi
üzerinde
çalışmaya devam edilecektir.
Proje 1.Eylül.2019’da başlamış olup, 31.Ağustos.2022’ye kadar devam edecektir.

SKILLED ortakları…
FUNDACION PASCUAL TOMAS (ES) – Coordinator - 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 BUCURESTI (RO) - http://www.upb.ro
AN.KA (EL) - anka@anka.gr
YASAR UNIVERSITESI (TR) - www.yasar.edu.tr
IFESCOOP (ES) - www.ifescoop.eu

Daha fazla bilgi için https://skilled-project.eu/ veya proje ortaklarına
erişebilirsiniz.
Bu proje, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın, yalnızca yazarın görüşlerini
yansıtmaktadır ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu
tutulamaz.

