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Πόσες φορές έχετε αναρωτηθεί αν οι δεξιότητες που
αποκτήσατε κατά τη διάρκεια ταξιδιών, εμπειριών ζωής ή
συναντήσεων θα μπορούσαν να είναι πραγματικά χρήσιμες
για την επαγγελματική σας πορεία; Μέσω της πρόσφατης
δημοσίευσης του "Ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων για
τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη
και την ανθεκτικότητα", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει
τη σημασία των δεξιοτήτων για τη διασφάλιση της
κοινωνικής δικαιοσύνης . Ο γενικός στόχος του έργου
Competences Before Diplomas (CompB4D) είναι να προσδιορίσει
και να αναπτύξει πιθανούς τρόπους αναγνώρισης και
επικύρωσης των ικανοτήτων που αποκτώνται από μη τυπικά
και άτυπα περιβάλλοντα, ιδίως σε ενήλικες που δεν τους
δόθηκε η ευκαιρία ανέλιξης  και άλλες μειονεκτούσες ομάδες-

στόχος, κυρίως μέσω της χρήσης ενός χαρτοφυλακίου
επικύρωσης .

Σχετικά με το έργο 
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Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνάντησης
και τη συζήτηση των στόχων του έργου, θα
αρχίσει η προετοιμασία για το πρώτο
αποτέλεσμα του έργου (PR1). Όλοι οι εταίροι θα
προετοιμάσουν μια εθνική έκθεση που θα
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους
δημόσιους, ιδιωτικούς και ημι-ιδιωτικούς
φορείς που παρέχουν άτυπη ή/και μη τυπική
εκπαίδευση για ενήλικες που δεν του δόθηκε η
ευκαιρία ανέλιξης που δεν τους δόθηκε η
ευκαιρία ανέλιξης, μετανάστες, πρόσφυγες και
αιτούντες ασύλου . Επιπλέον, κάθε εταίρος θα
ερευνήσει τις δράσεις και τις ευρωπαϊκές
πολιτικές που έχει ακολουθήσει η χώρα σχετικά
με τη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση .

Τα επόμενα βήματα

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2022 διαδικτυακά . Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι γενικοί στόχοι του έργου, καθώς και οι πρώτες
εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν . Επιπλέον, συζητήθηκαν εκτενώς η διάδοση και η
διασφάλιση ποιότητας και η προσέγγιση που θα ακολουθήσει η κοινοπραξία για την
προσέγγισή τους . Τέλος, συζητήθηκαν επίσης τα δύο πρώτα αποτελέσματα του έργου . Το πρώτο
αποτέλεσμα του έργου συζητήθηκε την πρώτη ημέρα και το δεύτερο αποτέλεσμα συζητήθηκε
τη δεύτερη ημέρα . Με το πέρας της συνάντησης καθορίστηκαν οι προθεσμίες για τα
αποτελέσματα του έργου καθώς και η ημερομηνία της επόμενης συνάντησης .

Η πρώτη συνάντηση 

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα
ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου: 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141


