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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 ομάδεςστόχος, κυρίως μέσω της χρήσης
ενός χαρτοφυλακίου επικύρωσης .
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Με την επιτυχής ολοκλήρωση  της μικτής εκπαιδευτικής

δραστηριότητας C2, οι εταίροι θα επανεξετάσουν όλη την

εβδομάδα και θα μπορούν να τελειοποιήσουν το PR3 - Το

χαρτοφυλάκιο επικύρωσης και να προχωρήσουν στην

ανάπτυξη των δύο τελευταίων PR 4 & 5.

Επόμενα βήματα

Μεταξύ 6-10 Μαρτίου 2023, το πρόγραμμα Competences Before Diplomas C2 συνδύασε την εκπαιδευτική
δραστηριότητα και την 3η Διακρατική συνάντηση στο Παλέρμο της Ιταλίας . Κατά τη διάρκεια της
μικτής εκπαίδευσης C2, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν μια ποικιλία
διαδραστικών δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη 8 διαφορετικών ικανοτήτων όπως ορίζονται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το Εργαλείο επικύρωσης COMPB4D χρησιμοποιήθηκε για την
αξιολόγηση αυτών των ικανοτήτων : 1) Προσωπικές, Κοινωνικές και Μαθησιακές Ικανότητα εκμάθησης
2) Ικανότητα Επιχειρηματικότητας 3) Ιδιότητα Ιθαγένειας 4) Ικανότητα στην Πολιτιστική Επίγνωση και
Έκφραση 5) Ψηφιακή Ικανότητα 6) Πολύγλωσση Ικανότητα 7) Μαθηματική ικανότητα και ικανότητα σε
Επιστήμες, Τεχνολογία και Μηχανική 8) Ικανότητα γραμματισμού .

Κατά την διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο των PR1, PR2 και PR3 καθώς και
θέματα χρηματοοικονομικής, διάδοσης και παρακολούθησης ποιότητας, ενώ έκαναν επίσης τα
μελλοντικά τους σχέδια και την κατανομή των ευθυνών για την ολοκλήρωση των PR4 και PR5.
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ΜΕΙΝΕΤΕ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ  Γ ΙΑ  Τ ΙΣ  ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΚΑΙ   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΏΘΗΣΗ  ΤΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ
ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΧΩΡΑ  ΕΤΑΙΡΟΥ !

"Αυτή ήταν μια ανταποδοτική
εβδομάδα, με εξαιρετικές
ευκαιρίες για μάθηση και
ανταλλαγή εμπειριών!". 

 
- Συμμετέχοντας από την Εκπαιδευτική δραστηριότητα C2


