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SKILLED εν ολίγοις… 

Το έργο SKILLED-“Sustainable Skills for Local Developer”- είναι ένα καινοτόμο ευρωπαϊκό έργο που 

στοχεύει στη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών για Ευρωπαίο Εμπειρογνώμονα στην Βιώσιμη 

Τοπική Ανάπτυξη (EESLD - European Expert in Sustainable Local Development), ικανό να σχεδιάζει 

καινοτόμα σχέδια εδαφικής ανάπτυξης, σε διασύνδεση με φορείς σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. 

Το έργο σκοπεύει επίσης να δημιουργήσει μια διακρατική μέθοδο επικύρωσης δεξιοτήτων για την 

προώθηση διαφανών εργαλείων επικύρωσης στην ΕΕ υποστηρίζοντας την ευελιξία. Επιπλέον, το έργο 

SKILLED επιχειρεί να επισημοποιήσει μη τυπικές και άτυπες ικανότητες που αποκτήθηκαν από πιο 

έμπειρα άτομα για να τις μεταφέρει στα προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε νέους ΕΕΚ. 

 

Τελευταίες Διακρατικές Συναντήσεις Εταίρων του SKILLED … 

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2021 στη 

Βαλένθια της ΙΣΠΑΝΙΑΣ. Οι εταίροι συνέχισαν την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και 

της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, προκειμένου να είναι έτοιμοι για την πιλοτική εφαρμογή 

κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021. 

       

 

Ο πιλοτικός κύκλος μαθημάτων για το προφίλ EESLD διοργανώθηκε σε όλες τις χώρες εταίρους τον 

Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021. Το ενδιαφέρον μεταξύ των νέων ήταν αμείωτο, με αποτέλεσμα 

να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Ένα υψηλό ποσοστό συμμετεχόντων  αποφοίτησε από το μάθημα, οι 

οποίοι εκτίμησαν θετικά τη δομή και το περιεχόμενο του μαθήματος. Μεμονωμένοι εκπαιδευόμενοι 

και ομάδες συνέταξαν μελέτες περίπτωσης σχετικά με πιθανά έργα για τοπική ανάπτυξη των 

περιοχών τους. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων που πιστοποιήθηκαν στις 6 χώρες ήταν 125. 

Η τρίτη διακρατική συνάντηση εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2022 στη 

Σμύρνη της ΤΟΥΡΚΙΑΣ. Οι εταίροι ανέφεραν τα σχόλια της Πιλοτικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος 



Σπουδών για τον Εμπειρογνώμονα της Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα. 

Συμφώνησαν επίσης, για το πώς να προχωρήσουν με τη μεθοδολογία Επικύρωσης Διακρατικών 

Δεξιοτήτων προκειμένου να παρουσιαστεί ο τελικός σχεδιασμός κατά την επόμενη συνάντηση 

διακρατικών εταίρων. 

 

       

Τι ακολουθεί στο SKILLED… 

Η επόμενη διά ζώσης συνάντηση εταίρων θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Απριλίου στην Καρδίτσα 

της ΕΛΛΑΔΑΣ. Οι εταίροι θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή της «Μεθοδολογίας Διακρατικής 

Επικύρωσης Δεξιοτήτων» και θα ελέγξουν τα αποτελέσματα της πρώτης Επιμορφωτικής και 

Ενημερωτικής Εκδήλωσης (Multiplier Event) του έργου που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου στο 

Τορίνο της ΙΤΑΛΙΑΣ. 

Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και θα συνεχίσει έως τις 31 Αυγούστου 2022. 

SKILLED συνεργάτες… 

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

CFIQ (Ιταλία) - www.consorziofiq.it 

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

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

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (Ρουμανία) - http://www.upb.ro 

AN.KA (Ελλάδα) - anka@anka.gr 

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

IFESCOOP (Ισπανία) - www.ifescoop.eu 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε τη 

διεύθυνση https://skilled-project.eu/ 

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τους εταίρους του έργου. 

 

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση 

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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