Σχετικά με το έργο
Το έργο EAST - Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET
εγκρίθηκε κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ KA2 (Αριθμός έργου: 2019-1-ES01-KA202064035), ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2019 και έχει διάρκεια 24 μήνες.
Ο κύριος στόχος του έργου EAST είναι να αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό δρομολόγιο για τη
διαχείριση της επιχειρηματικότητας / των μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις συστάσεις του
συστήματος ECVET (Ευρωπαϊκό πιστωτικό σύστημα για την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση) και έτσι να εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες. Το EAST θα περιγράφει τις μονάδες και
τα γνωστικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο προφίλ του επιχειρηματία και θα καθορίσει τις
απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας. Η
πιστοποίηση EAST Θα επιτρέψει την ευελιξία στην πορεία κατάρτισης χάρη σε λύσεις
αξιολόγησης και δομοστοιχειωτή δομή. Θα συνοψιστεί σε ένα πιστοποιητικό Europass για να το
καταστήσει κατανοητό σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Στόχοι
Οι στόχοι του έργου EAST είναι οι ακόλουθοι:
• Προώθηση υψηλής ποιότητας επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης στην Ευρώπη,
• Ορισμός ενός προφίλ επιχειρηματία με συναφείς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,
• Ανάπτυξη μιας πρότασης για την εφαρμογή του συστήματος ECVET στη μη τυπική και
άτυπη επιχειρηματική εκπαίδευση, με τον ορισμό ενός διαύλου Europass και μάθησης που
να ταιριάζει στο σύστημα μαθησιακών αποτελεσμάτων,
• Δημιουργία συστάσεων για την εφαρμογή του ECVET στη συνεχή μάθηση στις χώρες των
εταίρων,
• Δημιουργία και προώθηση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης και app learning, καθώς και
χρήση του OER (Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι) χάρη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα,
• Προώθηση της κινητικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων και συμβολή στον Ευρωπαϊκό
Χώρο Δεξιοτήτων και Προσόντων.
Ομάδες-στόχος
Οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι οι άνεργοι, οι γυναίκες και οι άνδρες, συμπεριλαμβανομένων των
μεταναστών και των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και αναζητούν νέες
ευκαιρίες στην μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας μετά την οικονομική κρίση. Δεν έχουν
προετοιμασία για να αποκτήσουν επιχειρηματικό προφίλ και χάνονται από μια μεγάλη προσφορά
κατάρτισης χωρίς να έχουν ξεκάθαρη επίγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών τους και των
πιθανών οδών που μπορούν να πάρουν. Δεν ισχύει όριο ηλικίας. Ωστόσο, το έργο EAST αναμένει
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να στοχεύσει άτομα ηλικίας 30-49 ετών με μεσαία ή μακρά εργασιακή εμπειρία, η οποία
αποτελείται από το μεγαλύτερο τμήμα ενεργού πληθυσμού που ενδιαφέρεται ενδεχομένως για
αυτοαπασχόληση.
Κοινοπραξία
Η κοινοπραξία του έργου EAST αποτελείται από συνολικά επτά οργανισμούς από πέντε
ευρωπαϊκές χώρες:
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Valencia Inno Hub – Ισπανία (συντονιστής οργανισμός)
Ακαδημία Ανθρωπιστικών και Οικονομικών Σπουδών του Lodz - Πολωνία
Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας CSI - Κύπρος
ΔΙΑΣ ΕΠΕ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - Ελλάδα
Σύνδεσμος Κέντρου Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας – Πολωνία
AMIStaDeS - Fai Amicizia con il Sapere - Ιταλία
Centrum Badan nad Globalna Gospodarka - Πολωνία

Εναρκτήρια συνάντηση εταίρων στην Βαλένθια, Ισπανία 14-15 Οκτωβρίου 2019
Στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2019, ο συντονιστής οργανισμός Valencia Innohub φιλοξένησε τους
εταίρους για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου EAST. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι
εταίροι συζήτησαν για τη γενική διαχείριση του έργου και τους τρόπους προσέγγισης της ομάδας
στόχου, ενώ επίσης καθόρισαν και αποσαφήνισαν τα καθήκοντα κάθε οργανισμού σύμφωνα με
την πρόταση. Επιπλέον, οι εταίροι συμφώνησαν στην υλοποίηση των πρώτων βημάτων του έργου
και έθεσαν τις ημερομηνίες για τις μελλοντικές συναντήσεις τους. Όλα τα αποτελέσματα του
έργου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν από τον υπεύθυνο εταίρο για κάθε παραδοτέο και οι
εταίροι συμφώνησαν επίσης για τη στρατηγική διάδοσης του έργου.
Οι εταίροι θα συναντηθούν στη Ρώμη για τη δεύτερη συνάντησή τους, τον Απρίλιο του 2020,
που θα διοργανώσει ο οργανισμός AMIStaDeS. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες
πληροφορίες!
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