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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 Παραδοτέου 3 

Το 3ο παραδοτέο του έργου με τίτλο “EAST description within the ECVET system - Standards 

for continuous entrepreneurial qualification” έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία! Οι πρώτες 3 

δραστηριότητες έχουν τελειώσει: A1 - Ανάπτυξη της 

μεθοδολογίας για τις περιγραφές των προσόντων, A2 - 

Ανάπτυξη της περιγραφής των προσόντων EAST και A3 - 

Μεθοδολογία αξιολόγησης για την επικύρωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για το Α3, κάθε εταίρος 

ανέθεσε ένα/μία Εκπαιδευτή και ένα/μία Επιχειρηματία για 

να αξιολογήσει τη Μεθοδολογία Αξιολόγησης. Τα σχόλια 

χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για να τελειοποιήσουν το 

έγγραφο από τον οργανισμό ΚΕΚ ΔΙΑΣ ΕΠΕ. Η περίληψη 

του Π3 θα είναι σύντομα διαθέσιμη στα Αγγλικά και σε 

όλες τις γλώσσες των εταίρων, στην ιστοσελίδα του έργου. 

Τα βίντεο που θα προωθούν τη δουλειά που 

πραγματοποιήθηκε στο για το Π3 θα δημοσιευθούν επίσης 

κατά τους επόμενους μήνες. 

 

  

https://east.erasmus.site/results/
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Ανάπτυξη του Παραδοτέου 4 

Το 4ο και τελευταίο παραδοτέο του έργου, “EAST Platform, a Unique and Innovative 

Environment - An Assessment Tool/Self-Evaluation Tool for Entrepreneurs”, είναι υπό 

ανάπτυξη! Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι εταίροι λόγω της πανδημίας, κατάφεραν να 

παραμείνουν παραγωγικοί και να συμβάλουν στο Π4 με εξαιρετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, 

το Π4 θα περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων εκπαίδευσης και κατάρτισης, μια ενότητα δικτύωσης 

καθώς και Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για επίδοξους/ες επιχειρηματίες σε κάθε χώρα 

εταίρο, μεταξύ άλλων. Μείνετε συντονισμένοι για τη δημοσίευση της πλατφόρμας τους επόμενους 

μήνες! 

 

3η & 4η συνάντηση εταίρων διαδικτυακά 

Τόσο η 3η όσο και η 4η 

συνάντηση εταίρων 

πραγματοποιήθηκαν 

διαδικτυακά λόγω των 

περιορισμών της 

πανδημίας. Η 3η 

συνάντηση 

διοργανώθηκε στις 20 

Ιανουαρίου 2021. Κατά 

τη διάρκεια της 

συνάντησης, η κοινοπραξία συζήτησε για την κατάσταση COVID-19 σε όλες τις χώρες, 

διαχείριση έργων και διάχυση, τα κύρια αποτελέσματα και τις μελλοντικές εργασίες του Π3 και 

τα πρώτα βήματα του Π4. 

 

Επιπλέον, η 4η συνάντηση εταίρων έγινε στις 21 Απριλίου 

2021 διαδικτυακά, για τους ίδιους λόγους. Οι εταίροι 

συζήτησαν τις τελικές δραστηριότητες για το Π3 και τα 

καθήκοντα που πρέπει να αναληφθούν, καθώς και τα 

καθήκοντα που προβλέπονται για την ολοκλήρωση του Π4. 

Επιπλέον, συζητήθηκε η διαχείριση Έργων, η διάχυση, η 

ποιότητα & αξιολόγηση και το σχέδιο αξιοποίησης, και 

τέθηκε ένα σχέδιο για τη μελλοντική τους εφαρμογή. 
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Επόμενα βήματα 

Οι εταίροι βρίσκονται στη 

διαδικασία οριστικοποίησης 

του Π3 και αναπτύσσουν μια 

περίληψη στα Αγγλικά και σε 

όλες τις γλώσσες των εταίρων. 

Επίσης θα αναπτυχθούν 

σύντομα βίντεο ειδικά για να 

εξηγήσουν και να προωθήσουν 

το Π3. Επιπλέον, όλοι οι 

εταίροι εργάζονται σκληρά για την ανάπτυξη και την οριστικοποίηση του Π4 που αφορά την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα EAST, η οποία θα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους/τις 

επίδοξους/ες επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη!  

 Για να μείνετε ενημερωμένοι με την ανάπτυξη των παραδοτέων του έργου, επισκεφτείτε τις 

διαδικτυακές πλατφόρμες του EAST:  

Facebook: www.facebook.com/EASTProjectUE 

Ιστοσελίδα: https://east.erasmus.site/ 

LinkedIn: https://es.linkedin.com/showcase/east-project  

         Twitter: @EAST_EUproject   

 

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 
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