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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 τελευταίες Διακρατικές Συναντήσεις….. 

 
Η τέταρτη Διακρατική συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Απριλίου 
2022 στην Καρδίτσα. Στη συνάντηση, οι εταίροι οριστικοποίησαν τη μεθοδολογία 
Επικύρωσης Δεξιοτήτων, η οποία θα πάρει τελική μορφή στην επόμενη διακρατική 
συνάντηση των εταίρων. 
 

       
 
Οι εταίροι θα επικυρώσουν τη μεθοδολογία μέσα από αξιολόγηση που θα κάνουν οι 
μέντορες, οι οποίοι θα εντοπίσουν τα κενά που μπορεί να υπάρχουν τελικά. Η διαδικασία 
επικύρωσης θα γίνει τον Μάιο του 2022 και το μοντέλο επικύρωσης θα αξιολογηθεί κατά τη 
διάρκεια της δοκιμαστικής φάσης από τους μέντορες. 
Όσον αφορά τη μεθοδολογία των μελετών περίπτωσης, όλοι οι εταίροι θα αναλύσουν τη 
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τις μελέτες περίπτωσης που εκπονήθηκαν από τους 
εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια ή μετά το πιλοτικό πρόγραμμα. 



 
Η πέμπτη Διακρατική συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Ιουνίου 
2022 στο Βουκουρέστι της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ. Οι εταίροι ολοκλήρωσαν τη «Μεθοδολογία 
Επικύρωσης Δεξιοτήτων» και έλεγξαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής αξιολόγησης των 
μεντόρων. Η δεύτερη εκδήλωση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης έργου πραγματοποιήθηκε 
στις 17 Μαΐου στο Βουκουρέστι της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ στη βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου. 
 

       
 

Τι ακολουθεί στο SKILLED… 
 
Όλοι οι εταίροι θα οργανώσουν τη διάδοση όλου του υλικού που δημιουργήθηκε κατά την 
υλοποίηση του έργου και ο Συντονιστής, το FUNDACION PASCUAL TOMAS θα οργανώσει την 
τελική εκδήλωση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης στην Ισπανία. Όλοι οι εταίροι θα 
συμβάλουν στην εκπόνηση της τελικής έκθεσης που θα υποβληθεί στο τέλος του έργου. 
 
Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2022. 
 

Οι Εταίροι του 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. 
 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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