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EAST - Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET  

3. komunikat prasowy, czerwiec 2021 

 

O projekcie 

 

EAST - Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET jest 

projektem prowadzonym w ramach programu Erasmus+ KA2 (numer projektu: 2019-1-ES01-

KA202-064035). Rozpoczął się w październiku 2019 r. i trwa dwa lata. 

Głównym celem projektu EAST jest opracowanie planu 

szkolenia z zakresu przedsiębiorczości / zarządzania 

małymi przedsiębiorstwami zgodnie z zaleceniami 

ECVET, a zatem mogącego mieć zastosowanie  

w różnych krajach. Kwalifikacja projektu EAST 

opisywać będzie jednostki i efekty uczenia się 

odpowiadające profilowi przedsiębiorcy oraz określi 

wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby 

zostać przedsiębiorcą. Zwiększy ponadto elastyczność na ścieżce szkoleniowej dzięki 

rozwiązaniom ułatwiającym ocenę oraz modułowej strukturze. Zostanie podsumowana  

w suplemencie do certyfikatu Europass, co ułatwi rozpoznawanie w całej Europie. 

Ukończenie prac nad 3. rezultatem projektu 

 

Trzeci rezultat projektu, zatytułowany "Opis w systemie ECVET - standard dla stałych 

kwalifikacji z zakresu przedsiębiorczości" został 

pomyślnie sfinalizowany! Pierwsze 3 działania zostały 

zakończone: A1 - Opracowanie metodologii opisów 

kwalifikacji, A2 - Opracowanie opisu kwalifikacji EAST 

oraz A3 - Metodologia oceny walidacji efektów uczenia 

się. W przypadku A3, każdy z partnerów poprosił jednego 

przedsiębiorcę oraz jednego trenera zajmującego się 

rozwojem kompetencji przedsiębiorczych u ludzi  

o weryfikację i ocenę przygotowanego dokumentu. 

Uzyskane informacje zwrotne zostały następnie 

wykorzystane do dopracowania go przez KEK DIAS EPE. 

Podsumowanie IO3 będzie wkrótce dostępne w języku 

angielskim i we wszystkich językach partnerów na stronie 

internetowej projektu. W ciągu najbliższych miesięcy 
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zostaną również opublikowane krótkie filmy animowane promujące pracę wykonaną  

w IO3. 

 

Rozwój 4. rezultatu projektu 

 

Czwarty i ostatni rezultat projektu, "Platforma projektu EAST. Unikalne i innowacyjne 

środowisko - narzędzie oceny/narzędzie samooceny dla przedsiębiorców", jest w trakcie 

opracowywania!  Pomimo trudności, z jakimi borykali się partnerzy z powodu pandemii COVID-

19, konsorcjum zdołało zachować swoją standardową produktywność i opracować doskonałej 

jakości materiały do IO4.  Rezultat ten będzie zawierał bazę danych edukacyjnych  

i szkoleniowych, moduł sieciowy, jak również Otwarte Zasoby Edukacyjne dla aspirujących 

przedsiębiorców, między innymi w każdym kraju partnerskim. Oczekujcie cierpliwie na efekt 

finalny! 

 

Trzecie i czwarte Międzynarodowe Spotkanie Projektowe przeprowadzone online 

 

Zarówno trzecie jak i czwarte MSP odbyło się metodą online z powodu ograniczeń wynikających 

z pandemii COVID-19. 

Trzecie spotkanie odbyło 

się 20 stycznia 2021 r. 

W jego trakcie kon-

sorcjum dyskutowało na 

następujące tematy: 

sytuacja COVID-19 we 

wszystkich krajach 

partnerskich, zarządza-

nie projektem i jego 

rozpowszechnianie, 

główne rezultaty i przyszłe zadania w ramach IO3 oraz pierwsze kroki w ramach IO4. 
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Ponadto, z tych samych powodów, co powyżej,  

21 kwietnia 2021 r. odbyło się czwarte spotkanie 

partnerów, również przeprowadzone online. Omówiono 

końcowe działania w ramach IO3, a także zadania 

przewidziane do zakończenia IO4. Ponadto dyskutowano 

nad tematem zarządzania, upowszechniania, jakości i oceny 

projektu oraz jego eksploatacji i ustalono plan ich przyszłej 

realizacji. 

  

 

 

 

Kolejne kroki 

Partnerzy są w trakcie 

dopracowywania IO3 i two-

rzenia streszczenia w języku 

angielskim oraz we własnych 

językach narodowych. Ponadto 

trwają prace nad animowanymi 

filmami wideo, które wyjaśnią 

zawartość trzeciego rezultatu 

oraz będą go promować. 

Dodatkowo, wszyscy partnerzy pracują obecnie nad rozwojem i finalizacją Platformy IO4 - EAST, 

która stanie się cennym narzędziem dla aspirujących przedsiębiorców w całej Europie! 

Aby być na bieżąco z wszelkimi nowościami w naszym projekcie odwiedź jego media 

społecznościowe:  

Facebook: www.facebook.com/EASTProjectUE 

Strona internetowa: https://east.erasmus.site/ 

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

         Twitter: @EAST_EUproject   

 

Partnerstwo 

 

Partnerstwo projektu EAST składa się z siedmiu organizacji pochodzących z pięciu krajów 

europejskich: 

• Asociación Valencia Inno Hub – Hiszpania (koordynator) 

http://www.facebook.com/EASTProjectUE
https://east.erasmus.site/
https://es.linkedin.com/showcase/east-project


 

 
Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie 

poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. [Numer 

projektu: 2019-1-ES01-KA202-064035]. 
 

• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Polska 

• Center for Social Innovation CSI - Cypr 

• KENTRO EPAGELMATIKIS KATARTISIS DIAS EPE - Grecja 

• STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI                                        

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Polska 

• AMIStaDeS - Fai Amicizia con il Sapere - Włochy 

• Centrum Badań nad Globalną Gospodarką - Polska 

 

 

 

 


