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Kısaca SKILLED… 
SKILLED-“Yerel Geliştiriciler için Sürdürülebilir Beceriler”- projesi, EESLD'nin profesyonel 
figürünü, Sürdürülebilir Yerel Kalkınmada Avrupa Uzmanı, yenilikçi bölgesel kalkınma planları 
tasarlayarak, hem teknik hem de politika düzeyinde arayüz oluşturmayı amaçlayan yenilikçi 
bir Avrupa projesidir.  

 

Proje aynı zamanda esnekliği destekleyerek AB'de şeffaf politika araçlarını teşvik etmek için 
ulusötesi bir beceri doğrulama yöntemi oluşturmayı da amaçlamaktadır. Ayrıca, SKILLED 
projesi, daha deneyimli kişiler tarafından edinilen yaygın ve gayri resmi yeterlilikleri, bunları 
genç Mesleki Eğitim ve Öğretime yönelik eğitim programlarına aktarmak için resmileştirmeye 
çalışmaktadır. 

SKILLED son Ulusötesi Ortaklar Toplantısı… 
 
İkinci ulusötesi ortaklar toplantısı 4 ve 5 Ekim 2021'de Valencia, İSPANYA'da gerçekleşti. 
Ortaklar, 2021 Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek pilot uygulama için eğitim programını 
ve E-öğrenme platformunu geliştirmeye devam etti. 
 

       
 
EESLD profili için pilot kurs, Kasım ve Aralık 2021'de tüm ortak ülkelerde düzenlendi. Pilor 
kurs, gençler arasında önemli bir ilgi uyandırdı ve oldukça fazla sayıda katılımcı kaydoldu. 
Katılımcıların önemli bir kısmı ise kurstan mezun oldu. Tüm kurs mezunları, kursun yapısını 
ve içeriğini olumlu olarak değerlendirdi. Bireysel öğrenciler ve ekipler, kendi evlerinin veya 
yerel bölgelerinin yerel gelişimi için potansiyel projeler hakkında vaka çalışmaları hazırladılar. 
6 ülkede sertifikalandırılmış toplam katılımcı sayısı ise 125 oldu. 
 



Üçüncü ulusötesi ortaklar toplantısı 10-11 Şubat 2022'de İzmir, TÜRKİYE'de gerçekleşti. 
Ortaklar, her ülkede uygulanan Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Uzmanı için Pilot Eğitiminin geri 
bildirimini bildirdiler. Ayrıca, bir sonraki ulusötesi ortak toplantısında nihai tasarımı için 
Ulusötesi Becerileri Doğrulama metodolojisine nasıl devam edecekleri konusunda da 
anlaştılar. 
 

       
 
 

SKILLED sırada ne var… 
 
Bir sonraki yüz yüze ortak toplantısı 28 ve 29 Nisan'da YUNANİSTAN'ın Karditsa kentinde 
yapılacak. Ortaklar “Ulusötesi Beceriler Doğrulama Metodolojisinin” uygulamasını 
tamamlayacak ve 3 Mart'ta İTALYA'nın Torino kentinde düzenlenen projenin ilk Çarpan 
Etkinliğinin sonuçlarını kontrol edecekler. 
 
Proje 1 Eylül 2019'da başladı ve 31 Ağustos 2022'ye kadar devam edecek. 
 

SKILLED ortaklar… 
FUNDACION PASCUAL TOMAS (ES) – Kordinatör- 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/ adresini ziyaret edebilir veya 
proje ortaklarına ulaşabilirsiniz. 
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