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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 .
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Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης συνάντησης και τη

συζήτηση των στόχων του δεύτερου αποτελέσματος του

Ευρωπαϊκού προγράμματος (PR2), οι εταίροι θα αρχίσουν

την προετοιμασία του  μέχρι την επόμενη συνάντηση . Στο

δεύτερο αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού προγράμματος όλοι

οι εταίροι θα προετοιμάσουν μία ορθή πρακτική και δύο

δραστηριότητες που θα παρέχουν στους εκπαιδευτές . Στη

συνέχεια, η κοινοπραξία συζήτησε για τις πιλοτικές

δραστηριότητες με την ομάδα-στόχο, οι οποίες θα πρέπει

να πραγματοποιηθούν πριν από την επόμενη συνάντηση 

 στην Πορτογαλία τον Νοέμβριο . Στην Πορτογαλία, οι

εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις

δραστηριότητες που έχουν αναπτύξει και στη συνέχεια να

επανεξετάσουν και να προετοιμάσουν την κινητικότητα C1. 

Τα επόμενα βήματα

Η δεύτερη συνάντηση με την κοινοπραξία του CompB4D πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Μαΐου 2022 στο
Δουβλίνο της Ιρλανδίας και για ορισμένους από τους εταίρους διαδικτυακά . Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου αποτελέσματος του έργου (PR1), καθώς και οι στόχοι και τα
καθήκοντα για το δεύτερο αποτέλεσμα του έργου (PR2). Επιπλέον, συζητήθηκαν εκτενώς τα οικονομικά και η
διαχείριση της διάδοσης, καθώς και τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου . Τέλος, την πρώτη μέρα
συζητήθηκαν, το πρώτο αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού προγράμματος, τα οικονομικά και η διαχείριση της
διαφήμισης του, ενώ τη δεύτερη μέρα συζητήθηκε το δεύτερο αποτέλεσμα και η αξιολόγηση της συνάντησης .

Στο τέλος της συνάντησης αποφασίστηκαν οι προθεσμίες για την πιλοτική δοκιμή, το δεύτερο αποτέλεσμα του
Ευρωπαϊκού προγράμματος (PR2) καθώς και η ημερομηνία της επόμενης συνάντησης .

Η δεύτερη συνάντηση
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