Ediţia din 28 iunie 2022

SKILLED pe scurt…
Proiectul SKILLED „Sustainable Skills for Local Developer”- este un proiect european inovator
care vizează crearea figurii profesionale a Expertului European în Dezvoltare Locală Durabilă
(EEDLD), capabil să proiecteze planuri inovatoare de dezvoltare teritorială, în concordanță cu
actorii industriali, sociali și politici.
De asemenea, proiectul intenționează să creeze o metodă transnațională de validare a
competențelor pentru a promova instrumente transparente de validare în Uniunea
Europeană (cu sprijinirea flexibilității) și de formalizare a competențelor non-formale și
informale (dobândite de persoanele cu mai multă experiență) pentru a fi incluse în
programele de instruire adresate tinerilor din învățământul vocațional.

Ultimele întâlniri transnaționale ale partenerilor SKILLED...
A patra întâlnire transnațională a partenerilor a avut loc pe 28 și 29 aprilie 2022 în Karditsa,
GRECIA. Partenerii au convenit asupra modului de finalizare a metodologiei transnaţionale
de validare a competențelor pentru a prezenta structura finală în cadrul următoarei întâlniri
comune ale partenerilor.

Partenerii vor valida competențele mentorilor și vor identifica eventualele lacune existente,
în cursul lunii mai 2022, astfel încât modelul de validare va fi evaluat prin faza de testare care
implică mentori.
În ceea ce privește metodologia studiului de caz, toți partenerii vor analiza metodologia
utilizată pentru studiile de caz implementate cu studenții în timpul sau după cursului pilot.

A cincea întâlnire transnațională a partenerilor a avut loc pe 22 și 23 iunie 2022 în
București, ROMÂNIA. Partenerii au finalizat implementarea „Metodologiei transnaționale de
validare a competențelor” și au verificat rezultatele celui de-al doilea Eveniment de
Multiplicare al proiectului desfășurat în data de 17 mai în București, ROMÂNIA.

Ce urmează în proiectul SKILLED …
Partenerii vor fi implicați în diseminarea tuturor materialelor obținute în timpul
implementării proiectului, iar FPT va desfășura evenimentul final de multiplicare (în Spania).
Toti partenerii vor contribui, de asemenea, la planificarea raportului final care va fi prezentat
la finalul proiectului.
Proiectul a început pe 1 septembrie 2019 și se va finaliza pe 31 august 2022.

Partenerii SKILLED …
FUNDACION PASCUAL TOMAS (ES) – Coordonator - 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 BUCUREȘTI (RO) - http://www.upb.ro
AN.KA (EL) - anka@anka.gr
YASAR UNIVERSITESI (TR) - www.yasar.edu.tr
IFESCOOP (ES) - www.ifescoop.eu

Pentru mai multe informații despre acest proiect, vă rugăm accesați
https://skilled-project.eu/ sau contactați partenerii proiectului.
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar părerile autorului și
Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare efectuată pe baza informațiilor conținute de
aceasta.

