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De câte ori v-ați întrebat dacă abilitățile pe care le-ați
dobândit în timpul călătoriilor, experiențelor de viață
sau întâlnirilor ar putea fi cu adevărat utile în

parcursul dumneavoastră profesional? Prin

publicarea recentă a "Agendei Europene privind

competențele pentru competitivitate durabilă,

incluziune socială și reziliență", Comisia Europeană

evidențiază importanța competențelor pentru

asigurarea incluziunii sociale.

Obiectivul general al proiectului "Competences Before

Diplomas" (CompB4D) este de a identifica și de a

dezvolta posibile modalități de recunoaștere și

validare a competențelor dobândite în contexte non-

formale și informale, în special în cazul cursanților

adulți și a altor grupuri țintă defavorizate, în

principal prin utilizarea unui Portofoliu de Validare.
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În urma finalizării primei întâlniri, partenerii

proiectului au delimitat foarte clar următorii pași

pentru dezvoltarea activităților primului rezultat al

proiectului (PR1). Fiecare partener de proiect, va

pregăti un raport național care va oferi informații

cu privire la instituțiile publice, private și semi-

private care oferă educație informală sau/și non-

formală pentru adulți care se află într-o situație

precară, migranți, imigranți și solicitanți de azil. În

plus, fiecare partener de proiect va cerceta la nivel

național acțiunile care sunt întreprinse și politicile

europene, pe care țara le-a urmat în ceea ce privește

educația non-formală și informală. 

Următorii pași

Prima întâlnire a partenerilor de proiect a fost organizată în format online, între 17 și 18 februarie

2022. În cadrul întâlnirii au fost discutate obiectivele generale ale proiectului, precum și primele

sarcini care urmează să fie îndeplinite. În plus, strategii privind diseminarea și sustenabilitatea

proiectului au fost definite și clarificate. În cursul celor două zile de discuții online, partenerii de

proiect au structurat sarcinile privind primele două rezultate ale proiectului. Odată cu încheierea

întâlnirii de proiect, au fost stabilite termenele limită pentru îndeplinirea sarcinilor, precum și data

următoarei întâlniri. 

Prima întâlnire de proiect

Acest proiect a fost cofinanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar
punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare
a informațiilor incluse. Numărul proiectului: 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141 
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