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Zakończenie Rezultatu IO1
Rezultat IO1 został zakończony! Ten rezultat intelektualny
nosi
tytuł
“Przedsiębiorczość
jako
narzędzie
samozatrudnienia. Umiejętności i kwalifikacje w ramach
ECVET”. Ten rezultat składał się ze sprawozdania, w którym
dokonano analizy potrzeb w celu przypomnienia
najlepszych praktyk w zakresie przedsiębiorczości
i innowacyjnych podejść do kształcenia, stosowanych już
w krajach partnerskich. Określił również potrzeby
szkoleniowe i kroki niezbędne do pomyślnego wdrożenia
otwartego podejścia edukacyjnego w codziennej praktyce.
Wyniki są bardzo interesujące, a wkrótce będą dostępne
na naszej stronie internetowej!

Rozwój Rezultatu IO2
Rezultat IO2 jest obecnie opracowywany. Rezultat ten nosi tytuł „Zalecenia dotyczące
tworzenia pomostów między kształceniem i szkoleniem zawodowym, a systemami szkolnictwa
wyższego na rzecz przedsiębiorczości”. Będzie się składał z dwóch części:
• Część 1: Podstawowe założenia → Z informacjami na temat systemów VET / ECVET
w krajach partnerskich, potwierdzającymi efekty uczenia się w dziedzinie
przedsiębiorczości, badania porównawcze i zalecenia dotyczące walidacji.
• Część 2: Metodologia walidacji → Z informacjami na temat podejść do walidacji,
procesu walidacji, metod walidacji, doradców ds. walidacji, instytucji certyfikujących,
zapewnienia jakości walidacji i dodatkowych zaleceń.
Będziemy Cię informować o najnowszych wiadomościach dotyczących rozwoju!

Aktualizacja strony internetowej!
Strona została zaktualizowana! Partnerstwo
dyskutowało o możliwych ulepszeniach.
Teraz, projekt jest bardziej wizualny i jest
więcej informacji o rezultatach i produktach.
Będziemy okresowo dodawać treści, w miarę
opracowywania produktów. Na razie,
sprawdź to tutaj: www.east.erasmus.site
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Spotkanie międzynarodowe odbyło się online
Są to ciężkie czasy ze względu
na
sytuację
COVID-19.
Jednak
partnerstwu udało się kontynuować
pracę! 23 kwietnia spotkaliśmy się online,
aby zastąpić spotkanie, które miało się
odbyć w Rzymie. ☺
Rozmawialiśmy o:
• Zarządzaniu projektem i działaniach
upowszechniających.
• Głównych rezultatach IO1.
• Pierwszych krokach i organizacji IO2.
• Wprowadzeniu i pierwszych krokach
dot. IO3 oraz IO4.

Następne kroki
Obecnie omawiamy i organizujemy treści dla rezultatów IO3 i IO4. Rezultat IO3 nosi tytuł
“Opis EAST w ramach normy systemu ECVET dotyczącej ciągłej kwalifikacji przedsiębiorców”
oraz rezultat IO4 “Platforma EAST. Unikalne i innowacyjne środowisko - narzędzie
samooceny dla przedsiębiorców”.

Partnerstwo
Jak wiadomo, partnerstwo jest tworzone przez partnerów strategicznych z pięciu krajów
europejskich (Hiszpania, Polska, Cypr, Grecja i Włochy) oraz z różnych sektorów, w tym
z uniwersytetów, firm prywatnych skupiających się na szkoleniach, ośrodków badawczych
i instytucji szkolnictwa wyższego.
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