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Kısaca SKILLED… 

SKILLED-“Yerel Geliştiriciler için Sürdürülebilir Beceriler”- projesi, EESLD'nin profesyonel 
figürünü yaratmayı amaçlayan Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Avrupa Uzmanı yetiştiren, 
yenilikçi bölgesel kalkınma planları tasarlayabilen, hem teknik hem de politika düzeyinde 
arayüz oluşturan yenilikçi bir Avrupa projesidir.  

 

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

 

SKILLED son ulus ötesi ortaklar toplantısı… 

Dördüncü ulusötesi ortaklar toplantısı 28 ve 29 Nisan 2022'de YUNANİSTAN'ın Karditsa 
kentinde gerçekleşti. Ortaklar, bir sonraki ulusötesi ortak toplantısında nihai tasarımı 
belirlemek üzere Ulusötesi Beceriler Doğrulama metodolojisinin nasıl sonuçlandırılacağı 
konusunda anlaştılar. 
 

       
 
Ortaklar, mentorların yetkinliklerini değerlendirecek ve mentorları test ederek, Mayıs 
2022'de olası gereksinimleri belirleyecek bir doğrulama modeli geliştireceklerdir. 
Vaka çalışması metodolojisi ile ilgili olarak, tüm ortaklar pilot uygulama kursu sırasında veya 
sonrasında öğrencilerle uygulanan vaka çalışmaları için kullanılan metodolojiyi analiz 
edecektir. 
 



Beşinci ulus ötesi ortak toplantısı 22 ve 23 Haziran 2022'de Bükreş, ROMANYA'da gerçekleşti. 
Ortaklar, “Ulus ötesi Beceriler Doğrulama metodolojisinin” uygulamasını tamamladılar ve 
mentorlarla pilot uygulamanın ve 17 Mayıs'ta Bükreş, ROMANYA'da düzenlenen projenin 
ikinci Çarpan Etkinliğinin sonuçlarını kontrol ettiler. 
 

     
 
 

SKILLED sırada ne var? … 
 
Ortaklar, projenin uygulanması sırasında elde edilen tüm materyallerin dağıtımına dahil 
olacak ve FPT (İspanya'da) nihai çarpan aşamasına katkı sağlayacaktır. Tüm ortaklar, proje 
sonunda sunulacak nihai raporun planlanmasına da katkıda bulunacaklardır. 
 
Proje, 1 Eylül 2019'da başlamış olup, 31 Ağustos 2022'ye kadar devam edecek. 
 

SKILLED ortaklar… 

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 lütfen https://skilled-project.eu/adresini ziyaret edebilir, 
veya proje ortaklarıyla iletişime geçebilirsiniz. 
 
Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini 
yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 
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