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EAST - Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET to dwu-
letni projekt europejski, opracowany i realizowany przez organizacje z Hiszpanii, Polski, Włoch, 
Cypru i Grecji, w ramach programu Erasmus + - Partnerstwa Strategiczne dla Kształcenia i Szkolenia  
Zawodowego, finansowanego przez Komisję Europejską.

Głównym celem projektu EAST jest opracowanie planu szkolenia w zakresie przedsiębiorczości / za-
rządzania małymi przedsiębiorstwami zgodnie z zaleceniami ECVET, a zatem mającego zastosowanie 
w różnych krajach. Kwalifikacja projektu EAST będzie opisywać jednostki i efekty uczenia się odpowiadające 
 profilowi przedsiębiorcy oraz określać wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej. 

Cele projektu EAST są następujące:
• Promowanie wysokiej jakości przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Europie, 
• Określenie profilu przedsiębiorcy wraz z towarzyszącą mu wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, 
• Opracowanie propozycji zastosowania systemu ECVET w nieformalnym i pozaformalnym kształceniu na 

rzecz przedsiębiorczości, w tym określenie Europass i ścieżek kształcenia, które będą pasować do systemu 
efektów uczenia się, 

• Opracowanie zaleceń dotyczących stosowania systemu ECVET w uczeniu się przez całe życie w krajach 
partnerskich, 

• Ustanowienie i promowanie metod e-learningu i app-learningu, a także stosowanie OZE za 
pośrednictwem platformy internetowej, 

• Promowanie mobilności w kształceniu osób dorosłych i przyczynienie się do stworzenia europejskiego 
obszaru umiejętności i kwalifikacji.

Rezultaty:
IO1: EAST Report 
Raport na temat zasobów cyfrowych służący wymianie najlepszych praktyk i wyników w zakresie kra-
jowych ram szkoleniowych w dziedzinie przedsiębiorczości i procesów uznawania kwalifikacji będzie 
stanowił odpowiedź na wstępne kluczowe pytania dotyczące dalszego rozwoju projektu oraz zakończenia 
badań dotyczących sytuacji przedsiębiorców w ramach walidacji i uznawania ich kompetencji

IO2: Zalecenia dotyczące tworzenia pomostów pomiędzy systemami kształcenia zawodowego i szkol-
nictwa wyższego w zakresie przedsiębiorczości.
Dwa systemy transferu i akumulacji punktów - ECTS w szkolnictwie wyższym i ECVET w szkolnictwie zawodo-
wym - mają na celu ułatwienie transferu punktów, ale ich podejścia metodologiczne są różne. Projekt EAST 
chce w pełni wspierać uczenie się przez całe życie, dlatego też partnerstwo będzie pracować nad zalece-
niami, jak połączyć te systemy.

IO3: Opis EAST w ramach standardu systemu ECVET dla ciągłej kwalifikacji przedsiębiorców. 
Wniosek dotyczący opisu kwalifikacji EAST w ramach systemu ECVET. Kwalifikacje EAST będą miały na celu stać 
się standardem dla ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie przedsiębiorczości. 

IO4: Platforma EAST
Platforma, która zapewni wyjątkowe innowacyjne i kreatywne środowisko skupione na dostarczaniu na-
rzędzia do oceny/samooceny, wraz z opracowanym już planem szkolenia opartym na indywidualnych potrze-
bach określonych w raporcie na temat zasobów cyfrowych (IO1), ścieżce uczenia się przedsiębiorczości i profilu 
Europass, wraz z materiałami dotyczącymi zaleceń w zakresie ECVET i ECTS. Pozwoli to również na dzielenie się 
swoją wiedzą, doświadczeniami i problemami dotyczącymi praktyk i modeli z zagranicy. 

Grupa docelowa
Głównymi grupami docelowymi są: osoby bezrobotne, w tym migranci i osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym, które poszukują nowych możliwości na zmieniającym się rynku pracy w czasach kryzysu. 
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