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Ο κύριος σκοπός του έργου EAST είναι να αναπτύξει ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με την επιχειρηματικότητα /
διαχείριση μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το πλαίσιο ECVET
(Ευρωπαϊκό πιστωτικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης), συνεπώς εφαρμόσιμο σε διαφορετικές χώρες.
Η πιστοποίηση του EAST θα περιγράφει τις μονάδες και τα
μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επιχειρηματικό
προφίλ, και θα καθορίζει την γνώση, προσόντα και δεξιότητες
που απαιτούνται για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας. Θα
επιτρέπει σχετική ευελιξία στην εκπαιδευτική διαδρομή χάρη σε
δυνατότητες αξιολόγησης και δόμησης σε διακριτές ενότητες.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ EAST

•Διάδοση επιχειρηματικότητας υψηλής ποιότητας και αυτο-απασχόλησης πανευρωπαϊκά,
• Ορισμός του επιχειρηματικού προφίλ , περιλαμβάνοντας τις σχετικές γνώσεις , προσόντα και
δεξιότητες
• Ανάπτυξη πρότασης για την εφαρμογή του πλαισίου ECVET στην μη-τυπική και άτυπη
επιχειρηματική εκπαίδευση, με προσδιορισμό ενός Europass και μαθησιακής πορείας που να
είναι συμβατά με το σύστημα των μαθησιακών αποτελεσμάτων
• Διατύπωση συστάσεων για την χρήση του πλαισίου ECVET, στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε
χώρες εταίρους,
• Εδραίωση και διάδοση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπαίδευσης με χρήση
ηλεκτρονικών εφαρμογών, καθώς και τη χρήση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων μέσω
διαδικτυακής πλατφόρμας,
• Διάδοση κινητικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων και συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή σφαίρα
Δεξιοτήτων και Προσόντων.

ΣΚΟΠΟΣ

Γυναίκες και άντρες άνεργοι που αναζητούν νέες ευκαιρίες σε
μία αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς και χωρίς πρότερη
προετοιμασία προσέγγισης ενός επιχειρηματικού προφίλ

Δεν υφίσταται ηλικιακό όριο, αλλά αναμένεται να είναι μεταξύ 
30 – 49 χρονών, με μεσαία ή μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία, 
που αποτελεί και το μεγαλύτερο κομμάτι ενεργού πληθυσμού 
που πιθανόν ενδιαφέρεται για αυτό- απασχόληση.   

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ



Η πρώτη συνάντηση ήταν ευκαιρία για γενική 
ανάλυση της διαχείρισης του EAST, διάδοσης, 
ποιότητας ή οικονομικής διαχείρισης, καθώς και του 
ξεκάθαρου ορισμού του ρόλου του κάθε εταίρου.
Επιπρόσθετα, η σύμπραξη συζήτησε σχετικά με
μελλοντικές δράσεις, όπως τα πνευματικά
αποτελέσματα (ΠΑ) του προγράμματος και τις
διεθνικές συναντήσεις.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Η σύμπραξη στρατηγικά αποτελείται από εταίρους από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία,
Πολωνία, Κύπρος, Ελλάδα και Ιταλία) που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς, όπως
πανεπιστήμια, εταιρίες με αντικείμενο την κατάρτιση, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
ανώτατης εκπαίδευσης.

EAST ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Η πρώτη διεθνική συνάντηση του προγράμματος EAST έλαβε χώρα στη Βαλένθια, 14 – 15
Οκτωβρίου 2019. Στη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από το συντονιστή εταίρο Valencia
Innohub, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της σύμπραξης και έκαναν μια πρώτη επαφή μεταξύ τους .

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα για το πρόγραμμα από τον εταίρο CWEP. Εκεί μπορείτε να βρείτε 
πληροφορίες για το EAST, τους εταίρους του προγράμματος, νέα, εκδηλώσεις και 
αποτελέσματα. Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται κατά την εξέλιξη του προγράμματος. Η 
διεύθυνση της σελίδας είναι: https://east.erasmus.site/
Υπάρχει επίσης και σχετική σελίδα στο Facebook, με διεύθυνση : EASTProjectUE

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
• Η ανάπτυξη του ΠΑ 2 «Προτάσεις για την δημιουργία γεφυρών μεταξύ Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα» θα 
ξεκινήσει τον Μάρτιο, καθώς το ΠΑ1 «Ανάπτυξη ψηφιακών πόρων για την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών και αποτελεσμάτων σχετικά με τα εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια στο πεδίο της 
επιχειρηματικότητας, και διαδικασίες αναγνώρισης» έχει ολοκληρωθεί .
• Η προγραμματισμένη συνάντηση στη Ρώμη για τον Απρίλιο, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω 
της επιδημίας του κορονο ιού.
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