
COMPB4D
Competences Before Diplomas

M A I  2 0 2 2 B U L E T I N  I N F O R M A T I V  2  

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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După încheierea celei de-a doua întâlniri

transnaținale și discutarea obiectivelor celui de-al

doilea rezultat (PR2), partenerii proiectului vor

dezvolta activități în vederea acestui rezultat. Astfel,

în cadrul celui de-al doilea rezultat al proiectului, toți

partenerii vor pregăti o bună practică și două

activități pe care le vor pune la dispoziția

formatorilor. Până la următoarea întâlnire

transnațională din Portugalia din luna noiembrie, vor

fi organizate activitățile de pilotare cu grupul țintă.

Astfel, în Portugalia, partenerii proiectului vor avea

ocazia să împărtășească și să revizuiască activitățile

pe care le-au dezvoltat, stabilind de altfel și strategiile

pentru primul eveniment de instruire a personalului

din cadrul proiectului din fiecare țară parteneră. 

URMĂTORII PAȘI

Cea de-a doua întâlnire a partenerilor proiectului CompB4D a fost organizatăîn format hibrid între

11-12 mai 2022 la Dublin, Irlanda. În cadrul întâlnirii de proiect au fost discutate activitățile derulate

în cadrul primului rezultat al proiectului (PR1), precum și obiectivele și sarcinile pentru cel de-al

doilea rezultat (PR2). În plus, au fost analizate pe larg aspectele financiare și strategiile în ceea ce

privește promovarea proiectului. Astfel, prima zi a întâlnirii transnaționale a fost dedicată

discuțiilor privind primul rezultat al proiectului, managementul financiar și strategiile de promovare.

Cel de-al doilea rezultat, aspectele care includ evaluarea întâlnirii de proiect și activitățile care

urmează a fi dezvoltate la nivelul fiecărei țări partenere au fost abordate pe durata celei de-a doua

zi. 
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