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Od czasu publikacji naszego ostatniego biuletynu wiele się wydarzyło w naszym
projekcie! Pomimo pandemii kontynuujemy prace, starając się dostosować do tych
niepewnych czasów. Z dumą możemy powiedzieć, że byliśmy bardzo produktywni! IO2
jest ukończone, IO3 prawie ukończone, a obecnie pracujemy nad IO4. Tutaj można
znaleźć wszystkie ważne informacje w skrócie
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Tak wiele się zdarzyło w tych miesiącach!

Nazwa rezultatu, to „Zalecenia dotyczące tworzenia połączeń pomiędzy VET i systemami
szkolnictwa wyższego w zakresie przedsiębiorczości”. W IO2 przeanalizowano sytuację w
krajach partnerskich pod względem możliwości nabywania i potwierdzania kompetencji
w zakresie przedsiębiorczości w kontekście krajowych ram kwalifikacji (NQF). Partnerzy
skupili się na poszukiwaniu rozwiązań łączących poszczególne systemy edukacji,
programy szkolenia i nabywania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości w szkołach
średnich i na uczelniach w swoich krajach oraz możliwości potwierdzania i poświadczania
tychże kwalifikacji. Dokonano tego dzięki wywiadom z przedsiębiorcami w krajach
partnerskich i udzieleniu rekomendacji co do procesu walidacji. Raport można pobrać za
pośrednictwem strony internetowej! https://east.erasmus.site/results/

Rezultat IO2

IO3: Prawie gotowy!
IO3 jest podzielony na 3
różne części, wykonaliśmy już
pierwsze 2 części. Pierwsza
część to, „Przygotowanie
metodologii opisu
kwalifikacji”, która definiuje,
czym jest EQVET i określa
jego rolę w uzyskiwaniu
kwalifikacji w procesie
uczenia się przez całe życie.
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IO3 Prawie gotowy!

Partnerstwo strategicznie tworzą partnerzy z pięciu krajów europejskich (Hiszpanii, Polski,
Cypru, Grecji i Włoch) pochodzący z różnych sektorów, w tym z uniwersytetów, prywatnych
firm zajmujących się szkoleniami, ośrodków badawczych i instytucji szkolnictwa wyższego..

Partnerstwo

Następne kroki

Druga część, to 
„Przygotowanie opisu 
kwalifikacji EAST”. Głównym 
celem jest identyfikacja 
kompetencji 
przedsiębiorczych oraz 
określenie profilu 
zawodowego 
przedsiębiorcy, określenie i 
zaproponowanie poziomu 
kwalifikacji, ustalenie celów 
kursu oraz ustalenie celów 
nauczania.

Obecnie kończymy ostatnią część IO3 zatytułowaną „Metodologia oceny walidacji efektów 
uczenia się” i IO4, która dotyczy OZE, gdzie wszystkie treści będą dostępne! 
Wkrótce więcej informacji o EAST Project!


