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Koľkokrát ste premýšľali, či zručnosti, ktoré  ste  nadobudli  počas
cestovania,  životných    skúseností   alebo   stretnutí,   môžu    byť
skutočne  užitočné pre vašu profesionálnu  cestu? Prostredníctvom 
nedávneho     zverejnenia    „Európskej     agendy    zručností    pre
udržateľnú     konkurencieschopnosť,      sociálnu      spravodlivosť
a    odolnosť    “ Komisia EÚ     uznáva   dôležitosť   zručností   na
zabezpečenie   sociálnej   spravodlivosti.

Konečný     cieľ     projektu     Competences     Before     Diplomas
(CompB4D)    je    identifikovať    a    rozvíjať     možné    spôsoby
uznávania    a   validácie  kompetencií   získané    neformálnym   a
neformálnym   prostredím,   najmä   so  zaostávajúcimi  dospelými 
študentmi   a   inými znevýhodnených    cieľových skupín,   najmä
prostredníctvom  využívania  validačného  portfólia.
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Druhé partnerské stretnutie

Další kroky

Tento projekt je spolufinancovaný s podporou Európskej komisie.
Toto oznámenie odráža iba názory autora a komisia nemôže niesť zodpovednosť za 
akékoľvek použitie informácií v nich uvedených.

Druhé  stretnutie  s  konzorciom  CompB4D  sa  uskutočnilo  11. a 12. mája  2022  v Dubline v Írsku a pre niektorých 
partnerov  online. Počas stretnutia boli prediskutované výsledky prvého výsledku projektu (PR1), ako aj ciele a úlohy 
pre  druhý  výsledok  projektu (PR2).  Okrem  toho  sa  podrobne  diskutovalo  o financiách a riadení šírenia, ako aj o 
ďalších  krokoch  na  propagáciu  projektu.  Nakoniec  sa  prvý  deň  stretnutia  prediskutoval prvý výsledok projektu, 
finančný  a  diseminačný  manažment a druhý deň sa prediskutoval druhý výsledok spolu s hodnotením stretnutia. Na 
konci  stretnutia  sa  rozhodlo  o  termínoch  pilotného  testovania, výsledku druhého projektu (PR2), ako aj o termíne 
ďalšieho  stretnutia.

Po  skončení  druhého  stretnutia  a  diskusii  o  cieľoch   druhého
výsledku projektu (PR2), partneri sa začnú naň pripravovať až do
nasledujúceho  stretnutia.  V  druhom   výsledku   projektu  všetci
partneri   pripravia   jednu   dobrú   prax   a   dve   aktivity,   ktoré
školiteľom    zabezpečia.    Potom    konzorcium    diskutovalo   o
pilotných  aktivitách  s cieľovou skupinou a ktoré sa bude musieť
uskutočniť pred ďalším stretnutím, ktoré sa uskutoční v novembri
v  Portugalsku. T am budú mať partneri možnosť zdieľať aktivity,
ktoré  vyvinuli  a potom prehodnotiť a pripraviť sa na mobilitu C1
v  novembri.




