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Από τη δημοσίευση του τελευταίου μας ενημερωτικού δελτίου έως σήμερα, πολλά
πράγματα υλοποιήθηκαν σε αυτό το έργο ! Παρά την πανδημία, εξακολουθούμε να
εργαζόμαστε, προσπαθώντας να προσαρμοστούμε στις παρούσες συνθήκες
αβεβαιότητα. Μπορούμε να υποστηρίξουμε με περηφάνια, πως ήμασταν πολύ
παραγωγικοί ! Το Π2 ολοκληρώθηκε, το Π3 είναι σχεδόν έτοιμο, και επί του παρόντος
αναπτύσσουμε το Π4. Εδώ σας παρουσιάζονται όλες οι σημαντικές πληροφορίες
συνοπτικά !

3º Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος – Μάρτιος 2021

Πολλά έγιναν αυτούς τους μήνες !

Με τον τίτλο «Συστάσεις για τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ της ΕΕΚ και των
συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα», το Π2 ανέλυσε την
κατάσταση στις χώρες εταίρους σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης και επιβεβαίωσης
των επιχειρηματικών ικανοτήτων σε κάθε χώρα στο πλαίσιο του εθνικού πλαισίου
προσόντων (NQF). Οι συνεργάτες επικεντρώθηκαν στην αναζήτηση λύσεων για γέφυρες
μεταξύ μεμονωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων και προγραμμάτων κατάρτισης
επιχειρηματικότητας, σε γυμνάσια και κολέγια στις χώρες τους, και στις δυνατότητες
επιβεβαίωσης και πιστοποίησης των προσόντων. Αυτό έγινε χάρη σε συνεντεύξεις με
επιχειρηματίες σε χώρες εταίρους και στην παροχή σύστασης για τη διαδικασία
επικύρωσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση μέσω της ιστοσελίδας !
https://east.erasmus.site/results/

Αποτελέσματα Παραδοτέου 2 

Παραδοτέο 3 Σχεδόν έτοιμο !
Το Π3 αποτελείται από 3 
ξεχωριστά μέρη, τα 2 εκ των 
οποίων έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί. Πρώτον, η 
«Ανάπτυξη της μεθοδολογίας 
για τις περιγραφές των 
προσόντων» που περιγράφει 
τι είναι το EQVET και ο ρόλος 
του στην απόκτηση 
προσόντων στη δια βίου 
μάθηση. 
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Παραδοτέο 3 Σχεδόν έτοιμο !

Η σύμπραξη διαμορφώθηκε στρατηγικά με εταίρους 5 ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία,
Πολωνία, Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία) και από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων
πανεπιστημίων, ιδιωτικών εταιρειών που εστιάζονται στην κατάρτιση, ερευνητικά κέντρα
και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι εταίροι

Επόμενα Βήματα

Δεύτερον, η «Ανάπτυξη της 
περιγραφής του EAST». Ο 
κύριος στόχος του είναι να 
προσδιορίσει τις ικανότητες 
επιχειρηματικότητας και να 
δημιουργήσει ένα 
επαγγελματικό προφίλ 
επιχειρηματία, να 
προσδιορίσει και να 
προτείνει ένα εκπαιδευτικό 
επίπεδο, να θέσει τους 
στόχους του μαθήματος και 
να καθορίσει μαθησιακούς 
στόχους.

Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε το τελευταίο περιεχόμενο του Π3 με τίτλο
«Μεθοδολογία αξιολόγησης για την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» και Π4,
που αφορά Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, όπου όλο το περιεχόμενο θα είναι
διαθέσιμο !
Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EAST.


