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Το πρόγραμμα SKILLED εν συντομία… 

Το πρόγραμμα SKILLED-“Sustainable Skills for Local Developer”, είναι ένα καινοτόμο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία του επαγγελματικού προφίλ του 
Ευρωπαϊκού Εμπειρογνώμονα Αειφόρου Τοπικής Ανάπτυξης (EESLD - European Expert in 
Sustainable Local Development), ικανού να σχεδιάζει καινοτόμα σχέδια εδαφικής 
ανάπτυξης και να αλληλοεπιδρά με τεχνικούς και πολιτικούς παράγοντες. 
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). 
 

SKILLED, οι onlineσυναντήσεις… 

Οι περιορισμοί και οι άνευ προηγουμένου καταστάσεις που έχουν προκληθεί από την 
πανδημία του κοροναϊκού, έχουν αναμφίβολα επηρεάσει τις δραστηριότητες παγκοσμίως. 
Προσπαθήσαμε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις αυτής της απρόβλεπτης κατάστασης 
στο Έργο μας, αν και επηρεάζεται αναπόφευκτα από τα αποτελέσματα της πανδημίας. Για 
να ελαχιστοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα, αναβάλαμε μερικές από τις συναντήσεις 
μας σε μελλοντικές ημερομηνίες ή τις μετατρέψαμε σε διαδικτυακές συναντήσεις. Ωστόσο, 
τα παραδοτέα μας βρίσκονται σε εξέλιξη όπως έχουν προγραμματιστεί, χάρη στις 
προληπτικές προσεγγίσεις και τη γρήγορη προσαρμογή των συνεργατών στις διαδικτυακές 
συναντήσεις. 
 
Έτσι, στη διάρκεια του 2020, οι διαδικτυακές μας συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν ως 
εξής: 27 Φεβρουαρίου, 11 Ιουνίου, 16 Σεπτεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου.  
 
Το Εταιρικό Σχήμα (8 οργανισμοί από 6 ευρωπαϊκές χώρες - Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, 
Ρουμανία, Ελλάδα και Τουρκία) συνέχισαν να αναπτύσσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης για 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ΕυρωπαίουΕμπειρογνώμονα στην αειφόρο τοπική 
ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τη «Στρατηγική Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης». 
 

              

 



Οικύριοιστόχοιτουπρογράμματος: 
 

 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. 

 

Τι ακολουθείστο SKILLED… 
 

Η επόμενη συνάντηση Εταίρων με 
φυσική παρουσία, θα 
πραγματοποιηθεί στη Βαλένθια της 
Ισπανίας. Η ημερομηνία θα 
εξαρτηθεί από την εξέλιξη της 
πανδημίας του κοροναϊού. 
Για την καλύτερη προετοιμασία και 
τον έλεγχο της κατάστασης, θα 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακή 
συνάντηση στις 11 Ιανουαρίου. 
Οι εταίροι θα καθορίσουν την περιγραφή του επαγγελματικού προφίλ του Ευρωπαίου 
Εμπειρογνώμονα στην αειφόρο τοπική ανάπτυξη και θα αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για αυτό το προφίλ. Θα συνεχίσουν επίσης να εργάζονται για την ανάπτυξη της 
πλατφόρμας E-learning. 
Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και έχει διάρκεια έως τις 31 Αυγούστου 2022. 
 

ΟιΕταίροιτου Προγράμματος SKILLED… 

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

CFIQ (Ιταλία) – Εταίρος - www.consorziofiq.it 
FONDAZIONE ITS (Ιταλία) – Εταίρος - www.its-energiapiemonte.it 
ALPINE PEARLS (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 
επισκεφθείτε το σύνδεσμο https://skilled-project.eu/ 
ή επικοινωνήστε με τους εταίρους του Προγράμματος. 
 
Αυτό το πρόγραμμαέχει 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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