
Razvoj in izobraževanje

Decembra smo potovali v Slovenijo ker so na srečo potovanja takrat spet bila dovolj-
ena. Naš slovenski partner nas je toplo sprejel. 
Kar se nekaj časa nismo fizično srečali in takratne pandemije smo se počutili nekoli-
ko nerodno.Neglede na COVID-19, je vzdušje bilo dobro, pravzaprav zelo domače. 
V toku usposabljanje smo drug od drugega prejeli veliko konstruktivnih povratnih 
informacij. V naši ekipi obstaja velika strast, da razvijemo najboljši projekt za naše 
mlade.
Med usposabljanjem smo bili zelo osredotočeni, saj smo jasno 
imeli v mislih svojo vizijo. Ena od vizij, ki smo jih razvili, je ta:

»Mi s Skillability projektom mislimo, da je pomemb-
no, da lahko vsak razkrije in razvije svoje talente. 
Včasih zmoreš več, kot si misliš, in lahko imaš 
veliko skritih talentov. Zato na naši spletni strani 
nimamo le tržnice, ampak tudi organiziramo 
izobraževanja.«

To usposabljanje je iz lanskega decembra, 
kjer smo s skupino odkrivali in razvijali svoje 
talente. Delali smo individualne in skupinske 
naloge, kot je prikazano na fotografijah. V 
tem glasilu vas bomo popeljali na dogajan-
je v preteklo obdobje. Predstavili vam bomo 
veliko informativnih novic v imenu skillAbillity 
ekipe.

         Spodaj si lahko preberete več o dogajanju med našim 
         projektnim sestankom.
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Metodologija

Ker je minilo 1 leto, odkar smo začeli delati na pobudi Skillability, se približujemo novim mejnikom. V 
zadnjih mesecih je ena od naših ekip trdo delala na oblikovanju in pripravi metodologije, ki bi nam 
omogočila dosleden pristop, ko se pogovarjamo z našimi nadarjenimi člani, s namenom boljšega 
razumevanja njihovih potreb.

Končni cilj je prepoznati in dobro razumeti njihove sposobnosti in talente ter jih nato povezati s pod-
pornimi storitvami in ustreznim usposabljanjem, tako da se lahko počutijo udobno, ko se pridružijo 
globalnemu spletnemu trgu.

Metodologija dela – kako pristopamo k tej nalogi – je zdaj v zaključni fazi posveto-
vanja in pričakujemo, da bomo kmalu opravili končno razpravo in jo potrdili 
v začetku decembra, ko se bomo osebno srečali v Velenju v Sloveniji. To 
srečanje bo v kombinaciji z internim usposabljanjem gostilo bodoče men-
torje – osebje naših organizacij, ki bodo kontaktirali in podpirali osebe 
s posebnimi potrebami, ki želijo izraziti svoje sposobnosti in talente.

Potencialne veščine

Poleg tega pomembnega dela intenzivno razvijamo prvo serijo 
spletnih tečajev usposabljanja, da bi razvili potencialno manjkajoče 
veščine, potrebne za današnji globalni spletni trg. Vsi tečaji so posneti 
v angleščini, nato pa se posnamejo njihove prilagojene različice v vsa-
kem od partnerskih jezikov.

Hkrati razvijamo spletno platformo skilltalent.eu, kje bomo promovirali ustvarjalce 
potencialnim strankam. Oblikujemo varno okolje, ki bo Ustvarjalcem pomagalo pred-
staviti svoje talente, produkte in storitve. Na platformi bomo promovirali Ustvarjalce potencialnimi 
strankami, in s tem olajšali proces prvega stika s strankami.

Ker je srečanje v Velenju prvo od začetka projekta, partnerji so izkoristili to priložnost, da skupaj pre-
gledajo napredek projekta in kakšen vpliv je covid pandemija imela na projekt.



Fotografije

Fotografije so izobraževalni spomini, ki nas spominjajo na vse, kar smo se skupaj naučili.

Zaključek

Srečane je bilo poučno, kjer smo se na izobraževanju drug od drugega veliko 
naučili, ugotovili smo, da je veliko točk za izboljšave in se pri tem podpiramo.
Vas zanima več?

       Nato se prijavite na našo spletno stran -> www. skilltalent.eu

Veselimo se, da bomo začeli skupaj iskati vaše skrite talente.


