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Σχετικά με το έργο 

 

Το έργο EAST - Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET 

εγκρίθηκε κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 2 (Αριθμός έργου: 2019-1-ES01-

KA202-064035). Ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2019 με διάρκεια 2 χρόνια. 

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.  

Ολοκλήρωση του Παραδοτέου 1 

 

Το Π1 – “Επιχειρηματικότητα ως εργαλείο 

αυτοαπασχόλησης. Δεξιότητες και προσόντα στο 

ECVET” ολοκληρώθηκε! Το Π1 αναπτύχθηκε σε μια 

έκθεση όπου έγινε ανάλυση αναγκών για να εντοπιστούν οι 

βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικότητας και καινοτόμων 

εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται ήδη στις 

χώρες εταίρους. Εντοπίστηκαν επίσης οι ανάγκες κατάρτισης 

και τα απαραίτητα βήματα για την επιτυχή εφαρμογή 

ανοιχτών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στις καθημερινές 

τους πρακτικές. Τα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται στην 

κοινή έκθεση η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του 

έργου: https://east.erasmus.site/. Μπορείτε να βρείτε την 

περίληψη της έκθεσης σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, επίσης στην ιστοσελίδα του έργου.  

 

 

https://east.erasmus.site/wp-content/uploads/2020/06/EAST_IO1_REPORT_EN.pdf
https://east.erasmus.site/
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Ανάπτυξη του Παραδοτέου 2 

 

Το Π2 - «Συστάσεις για τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ της ΕΕΚ (Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την 

επιχειρηματικότητα» έχει επίσης ολοκληρωθεί με επιτυχία. Παρά τις προκλήσεις που 

αντιμετώπισαν οι εταίροι εξαιτίας της πανδημίας, παρέμειναν παραγωγικοί και ολοκλήρωσαν το 

Π2 με σημαντικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, το Π2 αποτελείται από δύο μέρη: 

 

• Μέρος 1: Βασικές υποθέσεις→ Με πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ΕΕΚ / ECVET 

στις χώρες εταίρους, επιβεβαιώνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας, μια συγκριτική έρευνα και συστάσεις για επικύρωση. 

• Μέρος 2: Μεθοδολογία επικύρωσης→ Με πληροφορίες σχετικά με τις προσεγγίσεις, τη 

διαδικασία και τις μεθόδους επικύρωσης, τους συμβούλους επικύρωσης, τα ιδρύματα 

πιστοποίησης, τη διασφάλιση ποιότητας της επικύρωσης και επιπλέον συστάσεις. 

 

Η συγκριτική έκθεση και η περίληψη του Π2 στα Αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες των εταίρων 

είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου. 

 

2η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων Διαδικτυακά 

 

Η 2η συνάντηση εταίρων θα λάμβανε μέρος 

στη Ρώμη τον Απρίλιο 2020. Ωστόσο, λόγω 

των απρόβλεπτων συνθηκών εξαιτίας της 

πανδημίας, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά στις 23 Απριλίου 2020. Οι 

εταίροι συζήτησαν: 

• Τη διαχείριση και διάχυση του έργου  

• Τα αποτελέσματα του Π1. 

• Την ανάπτυξη του Π2. 

• Εισαγωγή και πρώτα βήματα των Π3 και Π4. 

 

 

 

Διαδικτυακή Συνάντηση τον Ιούλιο 2020 

 

Στις 8 Ιουλίου 2020 οι εταίροι συναντήθηκαν διαδικτυακά και συζήτησαν: α) την ολοκλήρωση 

του Π2 και τη μετάφρασή του στις γλώσσες των εταίρων, β) τα πρώτα βήματα του Π3 - Περιγραφή 

EAST στο Σύστημα ECVET - Πρότυπο για Συνεχή Επιχειρηματικά Προσόντα, και γ) τη 
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διοργάνωση της 3ης συνάντησης εταίρων η οποία ήταν 

προγραμματισμένη να γίνει το Σεπτέμβριο 2020 στην 

Ελλάδα. Οι εταίροι αποφάσισαν να αναβάλουν τη 

συνάντηση εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατεί 

με την πανδημία.   

 

 

 

 

Επόμενα βήματα  

 

Οι εταίροι συζητούν και σχεδιάζουν το Π3 - Περιγραφή EAST στο Σύστημα ECVET - 

Πρότυπο για Συνεχή Επιχειρηματικά Προσόντα και το Π4 - Πλατφόρμα EAST. Ένα 

Μοναδικό και Καινοτόμο Περιβάλλον - Εργαλείο Αξιολόγησης / Εργαλείο Αυτο-

Αξιολόγησης για Επιχειρηματίες. Μείνετε συντονισμένοι με την ανάπτυξη των παραδοτέων του 

έργου μέσω της σελίδας του έργου στο Facebook (https://www.facebook.com/EASTProjectUE) 

και της ιστοσελίδας του (https://east.erasmus.site/). 

 

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 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EASTProjectUE
https://east.erasmus.site/

