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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!
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Πολλά έγιναν αυτούς τους μήνες!

Το Π3 “Περιγραφή EAST εντός του προτύπου συστήματος ECVET για συνεχή
επιχειρηματικά προσόντα”, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν ακόμα μερικές μικρές
αλλαγές που οι εταίροι συμφώνησαν να εφαρμόσουν στην τελευταία τους διαδικτυακή
συνάντηση. Αυτό το αποτέλεσμα θα προτείνει μια περιγραφή των προσόντων EAST
εντός του συστήματος ECVET που θα στοχεύει να είναι ένα πρότυπο για συνεχή
προσόντα ΕΕΚ για την Επιχειρηματικότητα.

Αποτελέσματα Παραδοτέου 3

Το Παραδοτέο 4 είναι σχεδόν έτοιμο!

Το Π4 αποτελεί την ηλεκτρονική
πλατφόρμα του έργου με τίτλο
“Πλατφόρμα EAST. Ένα μοναδικό
και καινοτόμο περιβάλλον - ένα
εργαλείο αυτοαξιολόγησης για
επιχειρηματίες”. Οι εταίροι θα
αξιολογήσουν την πλατφόρμα
στην Αγγλική της έκδοση για να
παρέχουν σχόλια για πιθανές
αλλαγές πριν μεταφράσουν το
περιεχόμενό της στις γλώσσες
τους.
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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

Ο στόχος της πλατφόρμας θα
είναι να προσφέρει ένα
μοναδικό, καινοτόμο και
δημιουργικό περιβάλλον που
θα παρέχει ένα εργαλείο
αυτοαξιολόγησης με βάση τις
ανάγκες που έχουν εντοπιστεί
στο Π1. Θα παρέχονται επίσης
υλικό και πόροι για το ECVET
και το ECTS.

Αυτήν τη στιγμή ολοκληρώνουμε το τελευταίο περιεχόμενο των Π3 και Π4, που
αφορά Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Μέσα, όπου όλο το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο!
Οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους συνάντηση τον Σεπτέμβριο
2021, ιδανικά με φυσική παρουσία εάν το επιτρέπει η κατάσταση!
Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EAST!

Το Παραδοτέο 4 είναι σχεδόν έτοιμο!


