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O EAST
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 opisuje jednostki i efekty uczenia się,
odpowiadające profilowi przedsiębiorcy oraz określa
wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby zostać
przedsiębiorcą. Umożliwi elastyczność na ścieżce treningowej,
dzięki rozwiązaniom oceniającym i modułowej strukturze.

CELE
•Promowanie wysokiej jakości przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Europie,
•Zdefiniowanie profilu przedsiębiorcy z powiązaną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami,
•Opracowanie propozycji wniosku do systemu ECVET w nieformalnym i pozaformalnym
kształceniu w zakresie przedsiębiorczości, wraz z definicją Europass i ścieżki kształcenia, która
będzie pasowała do systemu efektów uczenia się,
•Opracowanie zaleceń dotyczących stosowania systemu ECVET w ustawicznym kształceniu
w krajach partnerskich,
•Ustanowienie i promowanie metod e-learningu i uczenia się z wykorzystaniem aplikacji, a także
korzystanie z OER (Otwartych Zasobów Edukacyjnych), dzięki platformie internetowej,
•Promowanie mobilności w zakresie kształcenia osób dorosłych oraz przyczynianie się do
tworzenia Europejskiego Obszaru Umiejętności i Kwalifikacji.

GRUPA DOCELOWA
Kobiety i mężczyźni bezrobotni, szukający nowych możliwości na
zmieniającym się rynku pracy i bez przygotowania do osiągnięcia
profilu przedsiębiorczości.
Nie ma zastosowania limit wieku, ale oczekuje się, że będzie to
grupa w wieku 30-49 lat, ze średnim lub długim doświadczeniem
zawodowym, która składa się z największego bloku aktywnej
populacji potencjalnie zainteresowanej samozatrudnieniem.
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SPOTKANIE INAUGURUJĄCE W WALENCJI
Pierwsze ponadnarodowe spotkanie projektu EAST odbyło się w Walencji, w dniach 14 – 15
października 2019 r. Przedstawiciele konsorcjum byli na spotkaniu prowadzonym przez koordynatora,
Valencia Innohub i przedstawili się pozostałym partnerom.
To spotkanie było okazją do ogólnej analizy kwestii
związanych z zarządzaniem, upowszechnianiem,
jakością i finansami projektu EAST, a także do jasnego
zdefiniowania roli partnerów.
Ponadto konsorcjum dyskutowało o nadchodzących
sprawach, takich jak rezultaty projektu, czy spotkania
ponadnarodowe.

STRONA INTERNETOWA
Strona internetowa projektu została stworzona przez CWEP, partnera odpowiedzialnego za treść
strony. Można znaleźć tam informacje o projekcie EAST, partnerach, aktualnościach,
wydarzeniach i rezultatach, które będą aktualizowane w miarę trwania projektu.
Strona internetowa: https://east.erasmus.site/
Utworzono również stronę na Facebooku: EASTProjectUE

KOLEJNE DZIAŁANIA
• Opracowanie rezultatu IO2 „Zalecenia dotyczące tworzenia pomostów między systemami
kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego na rzecz przedsiębiorczości” rozpocznie się
w marcu, gdy rezultat IO1 „Opracowanie zasobów cyfrowych służących do wymiany najlepszych
praktyk i wyników w zakresie krajowych ram szkoleniowych w dziedzinie przedsiębiorczości
i procesów uznawania";
• Spotkanie w Rzymie, które ma się odbyć w kwietniu, nie odbędzie się z powodu pandemii
COVID-19.

PARTNERSTWO EAST

Partnerstwo strategicznie składa się z partnerów z pięciu krajów europejskich (Hiszpanii, Polski,
Cypru, Grecji i Włoch) oraz z różnych sektorów, w tym uniwersytetów, firm prywatnych
skupionych na szkoleniach, ośrodków badawczych i instytucji szkolnictwa wyższego.
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