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Od publikacji naszego ostatniego biuletynu, w projekcie wiele się wydarzyło! Pomimo
pandemii nadal pracujemy, próbując dostosować się i odnaleźć w sytuacji niepewności.
Jesteśmy dumni, że byliśmy bardzo produktywni! IO3 i IO4 są prawie skończone i
jesteśmy bliscy finalizacji projektu! Tutaj znajdziecie wszystkie ważne informacje!

Newsletter – Wydanie czwarte Kwiecień-Lipiec 2021

Wiele się wydarzyło w tych miesiącach!

Rezultat nr 3, zatytułowany “Opis w systemie ECVET – standard dla stałych kwalifikacji z
zakresu przedsiębiorczości”, jest prawie skończony. Do wprowadzenia są niewielkie
zmiany, które Partnerzy zaproponowali podczas ostatniego spotkania online. W ramach
tego rezultatu zostanie zaproponowany opis kwalifikacji z zakresu nauczania
przedsiębiorczości w ramach systemu ECVET, nakierowany na ich standaryzację.

IO3 stan prac

IO4: Prawie gotowy!

IO4 polega na stworzeniu
platformy EAST. Dokładna nazwa
rezultatu, to „Platforma EAST.
Unikalne i innowacyjne
środowisko – narzędzie
oceny/narzędzie samooceny dla
przedsiębiorców”. Partnerzy
przetestują platformę stworzoną
w języku angielskim, w celu
zaproponowania zmian przed
ostatecznym przetłumaczeniem
na języki narodowe Partnerów.
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IO4 Prawie gotowy!

Partnerstwo EAST jest utworzone strategicznie przez partnerów z pięciu krajów
europejskich (Hiszpania, Polska, Cypr, Grecja i Włochy) oraz z różnych sektorów, w tym
ośrodków badawczych, uniwersytetów i instytucji szkolnictwa wyższego oraz prywatnych
firm skoncentrowanych na szkoleniach.

Partnerstwo

Następne kroki

Celem platformy będzie
dostarczenie unikalnego,
innowacyjnego i kreatywnego
środowiska, które zapewni
narzędzie samooceny na
podstawie potrzeb, które
zostały zidentyfikowane w
ramach rezultatu IO1. Zostaną
także dostarczone materiały z
rekomendacjami dotyczącymi
systemów ECVET i ECTS.

Obecnie kończymy ostatnie elementy rezultatów IO3 oraz IO4, dotyczące OER (Otwartych
Zasobów Edukacyjnych), zawierających wszystkie wypracowane treści. Partnerzy odbędą
ostatnie spotkanie we wrześniu 2021, najlepiej stacjonarnie, o ile pozwoli na to sytuacja
pandemiczna.
Śledźcie proszę na bieżąco dalsze informacje na temat projektu EAST!


