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O projekcie
EAST - Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET
to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ KA2 (Numer projektu: 2019-1-ES01KA202-064035), który rozpoczął się w październiku 2019 roku i trwa 2 lata.
Głównym celem projektu EAST jest opracowanie
planu szkolenia w zakresie przedsiębiorczości/
zarządzania małymi przedsiębiorstwami zgodnie
z zaleceniami ECVET, a zatem mającego zastosowanie
w różnych krajach. Kwalifikacja EAST będzie opisywać
jednostki i efekty uczenia się odpowiadające profilowi
przedsiębiorcy oraz określać wymaganą wiedzę,
umiejętności i kompetencje, aby stać się przedsiębiorcą.
Pozwoli to na elastyczność ścieżki szkoleniowej, dzięki rozwiązaniom w zakresie oceny
i modułowej strukturze. Zostanie on streszczony w Suplemencie do Dyplomu Potwierdzającego
Kwalifikacje Zawodowe (Europass Certificate Supplement) w celu ułatwienia jego zrozumienia
w całej Europie.
Ukończenie 1 Rezultatu Intelektualnego
Pierwszy rezultat intelektualny (IO1) EAST, zatytułowany
"Przedsiębiorczość jako narzędzie samozatrudnienia.
Umiejętności i kwalifikacje w ramach ECVET" został
pomyślnie ukończony. W wyniku opracowania IO1
sporządzono raport, w którym dokonano analizy potrzeb,
w celu zebrania najlepszych praktyk w zakresie
przedsiębiorczości i innowacyjnych podejść do edukacji,
stosowanych już w krajach partnerskich (Hiszpanii, Polsce,
Cyprze, Grecji, Włoszech). Określono również potrzeby
szkoleniowe i kroki niezbędne do pomyślnego wdrożenia
otwartego podejścia edukacyjnego w codziennej praktyce.
Wyniki są zawarte we wspólnym raporcie, który jest
dostępny na stronie internetowej projektu: https://east.erasmus.site/. Streszczenie raportu
we wszystkich językach partnerów, znajduje się również na stronie internetowej projektu.
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Rozwój 2 Rezultatu Intelektualnego
Drugi rezultat intelektualny (IO2), “Zalecenia dotyczące tworzenia połączeń pomiędzy
systemami kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego w zakresie przedsiębiorczości.”,
również został ukończony z sukcesem. Pomimo trudności, z jakimi zmagali się partnerzy
w związku z kryzysem COVID-19, konsorcjum udało się utrzymać produktywność i ukończyć
IO2 z doskonałymi wynikami. IO2 składa się z dwóch części:
•

Część 1: Podstawowe założenia → Wraz z informacjami o systemach VET/ECVET
w krajach partnerskich, potwierdzającymi efekty uczenia się w obszarze
przedsiębiorczości, badaniami porównawczym i zaleceniami w zakresie walidacji.

•

Część 2: Metodologia walidacji → Wraz z informacjami na temat podejścia do walidacji,
procesu walidacji, metod walidacji, doradców ds. walidacji, instytucji certyfikujących,
zapewnienia jakości walidacji i dodatkowych zaleceń.

Raport porównawczy IO2, jak również streszczenie we wszystkich językach partnerów
oraz w języku angielskim można znaleźć na stronie internetowej projektu.
2 Międzynarodowe Spotkanie Partnerów odbyło się online
Drugie spotkanie partnerów miało się odbyć w Rzymie we Włoszech w kwietniu 2020 roku.
Jednak z powodu nieprzewidzianych okoliczności spowodowanych globalną pandemią, spotkanie
zostało odwołane i zastąpione wirtualnym, które odbyło się 23 kwietnia 2020 r. Podczas spotkania
konsorcjum dyskutowało na temat:
• Zarządzania projektem
i upowszechniania.
• Głównych rezultatów IO1.
• Pierwszych kroków
i organizacji IO2.
• Wprowadzenia i pierwszych
kroków IO3 i IO4.
Spotkanie online w lipcu 2020 r.
8 lipca 2020 r. partnerzy spotkali się online, aby omówić: i) zakończenie IO2 i jego ostatnie etapy
dotyczące tłumaczenia na wszystkie języki partnerów, ii) pierwsze etapy IO3 – Opis w systemie
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ECVET – standard dla stałych kwalifikacji z zakresu
przedsiębiorczości oraz iii) organizację trzeciego
spotkania partnerów, które miało się odbyć w Grecji
we wrześniu 2020 r. Partnerzy podjęli decyzję
o odroczeniu spotkania w związku z niepewną
sytuacją spowodowaną przez pandemię.

Następne działania
Partnerzy są w trakcie omawiania, projektowania i planowania IO3 “Opis w systemie ECVET –
standard dla stałych kwalifikacji z zakresu przedsiębiorczości” i IO4 “Platforma projektu
EAST. Unikalne i innowacyjne środowisko – narzędzie oceny/narzędzie samooceny dla
przedsiębiorców.”. Aby być na bieżąco z rozwojem rezultatów projektu, odwiedź stronę EAST
na
Facebooku
(https://www.facebook.com/EASTProjectUE)
i
stronę
internetową
(https://east.erasmus.site/).
Partnerstwo
Partnerstwo projektu EAST składa się łącznie z siedmiu organizacji z pięciu krajów europejskich:
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Valencia Inno Hub – Hiszpania (organizacja koordynująca)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Polska
Center for Social Innovation CSI - Cypr
KENTRO EPAGELMATIKIS KATARTISIS DIAS EPE - Grecja
STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Polska
AMIStaDeS - Fai Amicizia con il Sapere - Włochy
Centrum Badań nad Globalną Gospodarką - Polska
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