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Ολοκλήρωση 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 είναι
πολύ ενδιαφέροντα και θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα του έργου!

Ανάπτυξη Παραδοτέου 2
Το Π2 - «Συστάσεις για τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ της ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση) και των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα»
βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξής του. Θα 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.
Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα του Π2!

Αναβάθμιση ιστοσελίδας!
Η ιστοσελίδα έχει ενημερωθεί! Οι εταίροι
συζήτησαν για πιθανές βελτιώσεις. Τώρα ο
σχεδιασμός είναι πιο οπτικός και υπάρχουν
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
αποτελέσματα του έργου. Θα προσθέτουμε
περιοδικά
περιεχόμενο
καθώς
αναπτύσσονται τα Παραδοτέα. Προς το
παρόν, μπορείτε να την επισκεφτείτε εδώ:
www.east.erasmus.site
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Διαδικτυακή διακρατική συνάντηση εταίρων
Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο
εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, όμως
οι εταίροι συνέχισαν να εργάζονται
δυναμικά!
Στις
23
Απριλίου
συναντηθήκαμε διαδικτυακά, για να
αντικαταστήσουμε τη συνάντηση που
έπρεπε να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη.
Συζητήσαμε :
• Τη διαχείριση και διάχυση του έργου
• Τα αποτελέσματα του Π1.
• Την ανάπτυξη του Π2.
• Εισαγωγή και πρώτα βήματα των Π3
και Π4.

Επόμενα βήματα
Την περίοδο αυτή οργανώνουμε το περιεχόμενο του Π3 & Π4. Το Π3 έχει τίτλο
"Περιγραφή EAST εντός του προτύπου συστήματος ECVET για συνεχή επιχειρηματικά
προσόντα" και το Π4 "EAST πλατφόρμα. Ένα μοναδικό και καινοτόμο περιβάλλον - ένα
εργαλείο αυτοαξιολόγησης για επιχειρηματίες".

Οι εταίροι
Η σύμπραξη διαμορφώθηκε στρατηγικά με εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία,
Πολωνία, Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία) και από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων
πανεπιστημίων, ιδιωτικών εταιρειών που εστιάζονται στην κατάρτιση, ερευνητικά κέντρα
και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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