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Το Ευρωπαϊκό έργο EAST - Entrepreneurship
as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET έχει διάρκεια 2 χρόνια
και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Erasmus+ της ΕΕ (Βασική Δράση 2). Το έργο
υλοποιείται από εταίρους στην Ισπανία,
Πολωνία, Ιταλία, Κύπρο και Ελλάδα.
Ο κύριος στόχος του έργου EAST είναι να
αναπτύξει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για
επιχειρηματικότητα / διαχείριση μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με τις συστάσεις
του ECVET και, συνεπώς, να εφαρμοστεί σε
διαφορετικές χώρες. Η πιστοποίηση EAST θα
περιγράφει τις ενότητες και τα μαθησιακά
αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο προφίλ
του/της επιχειρηματία και θα καθορίσει
τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες για να γίνει πετυχημένος/η
επιχειρηματίας.
Οι στόχοι του έργου EAST είναι οι εξής:
•

Προώθηση ποιοτικής επιχειρηματικότητας
και αυτοαπασχόλησης στην Ευρώπη,
•
Προσδιορισμός
ενός
προφίλ
επιχειρηματία
με
σχετικές
γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες,
•
Ανάπτυξη πρότασης για την εφαρμογή
του συστήματος ECVET στη μη-τυπική και
άτυπη επιχειρηματική εκπαίδευση, με τον
ορισμό ενός Europass και μιας μαθησιακής
πορείας που ταιριάζει στο σύστημα
μαθησιακών αποτελεσμάτων,
•
Δημιουργία συστάσεων για την εφαρμογή
του ECVET στη συνεχή μάθηση στις χώρες
των εταίρων,
•
Καθιέρωση και προώθηση μεθόδων
e-learning και app-learning, καθώς και της
χρήσης του OER (Open Educational Resources - Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές)
χάρη σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα,
Προώθηση της κινητικότητας στην εκπαίδευση
ενηλίκων και συμβολή στον Ευρωπαϊκό Χώρο
Δεξιοτήτων και Προσόντων.

Αποτελέσματα:
Π1: ΕΚΘΕΣΗ EAST
Ο στόχος του παραδοτέου αυτού είναι να
απαντήσει σε αυτά τα προκαταρκτικά βασικά
ερωτήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη του
έργου και να ολοκληρώσει τη μελέτη για την
επιχειρηματική κατάσταση εντός της επικύρωσης
και της αναγνώρισης των ικανοτήτων τους. Το Π1
θα χρησιμεύσει για όλες τις άλλες δραστηριότητες
του έργου, ειδικά για την ανάπτυξη του προφίλ
Europass, για τον προσδιορισμό του ποιοτικού
πλαισίου, για το σχεδιασμό προσαρμοσμένων
χαρτών για την υιοθέτηση της εκπαίδευσης στην
επιχειρηματικότητα και για προσανατολισμό κατά
τη φάση δημιουργίας περιεχομένου.

Π2: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΕΚ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ) ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δύο συστήματα πίστωσης, το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς Πίστωσης και Συσσώρευσης (ECTS) για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ECVET για την
ΕΕΚ, στοχεύουν στη διευκόλυνση της μεταφοράς
και της συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, αλλά
οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι διαφορετικές.
Το έργο EAST θέλει να υποστηρίξει πλήρως
τη δια βίου μάθηση και έτσι η συνεργασία θα
βασιστεί στις συστάσεις για να επηρεάσει αυτά
τα συστήματα που θα συνδεθούν.

Π3: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EAST ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ECVET
- ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
Μια περιγραφή της πιστοποίησης EAST στο σύστημα
ECVET. Τα προσόντα EAST θα στοχεύουν στο να
είναι ένα πρότυπο για συνεχή προσόντα ΕΕΚ για την
Επιχειρηματικότητα.

Π4: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EAST
Ο κύριος στόχος αυτού του παραδοτέου είναι να
δημιουργήσει μια πλατφόρμα που θα προσφέρει
ένα
μοναδικό
καινοτόμο
και
δημιουργικό
περιβάλλον επικεντρωμένο στην παροχή ενός
εργαλείου αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης με ήδη
σχεδιασμένο πρόγραμμα κατάρτισης με βάση τις
ατομικές ανάγκες που προσδιορίζονται (στο Π1) και
την πορεία μάθησης του επιχειρηματία και προφίλ
Europass, μαζί με υλικό συστάσεων σχετικά με τις
συστάσεις ECVET και ECTS.
Η πλατφόρμα θα επιτρέψει επίσης τη διακρατική
συνεργασία μεταξύ επιχειρηματιών μέσω της
υλοποίησης της ενότητας δικτύωσης. Αυτό θα
επιτρέψει στους ανθρώπους να μοιραστούν τις
γνώσεις, την εμπειρία και τις προκλήσεις τους σε
διεθνικό επίπεδο, επιτρέποντάς τους να εντοπίσουν
βέλτιστες πρακτικές και μοντέλα ακόμη και από το
εξωτερικό.
Ομάδες στόχου
Οι κύριες ομάδες-στόχος είναι άνεργοι, γυναίκες και
άνδρες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών
και των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό
αποκλεισμό, που αναζητούν νέες ευκαιρίες στην
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας την εποχή μετά την
κρίση. Οι ομάδες αυτές δεν έχουν προετοιμασία για να
φθάσουν σε ένα επιχειρηματικό προφίλ και χάνουν
ανάμεσα σε μια μεγάλη προσφορά εκπαίδευσης
χωρίς σαφή επίγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών
τους και των πιθανών οδών.
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