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INTERAKTÍV OKTATÁSI
FELÜLET BEFEKTETÉSI
KÉPESSÉGEK
KIFEJLESZTÉSÉRE
A KULTURÁLIS
HELYSZÍNEK ÉS
ÖRÖKSÉG TERÜLETÉN

A weboldal és a közösségi oktatási oldalak nyitólapja

Befejeződött már a ST-ART APP?
2015. szeptember 30-án a projekt
hivatalosan befejeződött, de a
terjesztési
és
promóciós
tevékenységeken még továbbra
is dolgozunk.
A ST-ART APP - az elvárásainkat
igazolva- kedvező hatást gyakorol
az oktatás területén, az érdekelt
célcsoportok körében és a végső
felhasználók között is.

Új együttműködési javaslatok
A
konzorciumi
partnerek
elégedettek a kétéves projekt
eredményeivel és tervezik, hogy
2016-ban
újra
együttesen
pályáznak a következő célokért:
1)a St-Art APP hasznosítása új
projektekben;
2)folytatni az együttműködést a
szakmai partnerekkel.
A koppenhágai zárókonferencia
során
külön
szekcióban
foglalkoztunk az új ötletek és
javaslatok megfogalmazásával.
1. oldal

Minden kitűzött rövid távú célt
megvalósítottunk
a
célcsoportokat / ágazatokat és
földrajzi hatásokat illetően.
Jelenleg a konzorcium a projekt
elvárható
hosszútávú
célkitűzéseinek megvalósításán
dolgozikannak
érdekében,
hogy biztosítsa a St-ART APP
módszerének és tartalmának
terjesztését Európában.

Két csoportban az alábbi
témakörökön dolgoztunk:
1) új vállalatok és start- up
kezdeményezések
promotálása;
2)
e-learning
eszközök
kifejlesztése
oktatóknak,
tanároknak.
2016-ban
a
konzorciumi
partnerek
Erasmus
Plus
Programon is részt kívánnak
venni.
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Mit nyújtott a projekt a konzorciumi partnereknek?
LP Fondazione Flaminia - OLASZORSZÁG ", Az eszközök és mobil applikációk könnyű használata lehetővé teszi,
hogy az emberek szabadon hozzáférhessenek a bemutató videóhoz és további hasznos dokumentumokhoz.
Ez a St-Art APP sikere! "
PP1 Ecipar di Ravenna srl - OLASZORSZÁG " Az a jó hatása, hogy azok, akikkel teszteltettük a kifejlesztett
eszközöket és applikációt, kértek minket, hogy támogassuk őket további versenyekben és helyi
vállalkozásfejlesztési oktatási projektekben."
PP2 Panebarco srl - OLASZORSZÁG "A St-Art app lehetőséget nyújtott arra, hogy a munkánkat európai
versenypiacon végezzük, ezáltal bővítettük munkatapasztalatainkat."
PP4 FLE - DÁNIA "Innovációt és vállalkozásfejlesztést tanítunk középfokú iskolákban; a St-Art APP eszközökkel
könnyebb lesz az oktatás "
PP5 Highland Opportunity – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, "Ez egy kiegészítő, innovatív eszköz, amellyel ügyfeleink
végig kísérhetik egy vállalkozás létrehozásának menetét, amit a St-Art APP nélkül, soha nem lett volna
lehetőségünk kifejleszteni.”
PP6 Universidade de Évora-Laboratório Hercules - PORTUGÁLIA "A tesztelésben résztvevő fiataloknak
köszönhetően felismertük, hogy követni kell a startup vállalkozások beindításának támogatását.
PP7 Ecipar Emilia Romagna - OLASZORSZÁG "A projektnek köszönhetően kiterjesztettük az
együttműködésünket és európai kapcsolatainkat. A St-Art APP-ot felhasználhatjuk jó gyakorlatként az új
projektekben."
PP8 ISES - MAGYARORSZÁG, "A meglévő diákjaink hasznosnak értékelték a projektet; fel tudjuk használni a
kifejlesztett oktatási tananyagot a képzéseink során."
PP9 Maniatakeion Alapítvány - GÖRÖGORSZÁG ", Az új multimédiás eszközöknek köszönhetően a
kulcskompetenciák megszerzését könnyebben elérhetővé tehetjük a szakképzésben, kreatív vállalkozások
létrehozásában, a fiatalok körében és a kulturális és kreatív vállalkozások alapítói körében"
PP10 SEENORDA - HORVÁTORSZÁG ", Mivel mi egy helyi fejlesztési ügynökség vagyunk, mindig új módszerek és
ingyen elérhető eszközök szükségesek a hatékony komunikációhoz. A projektnek köszönhetően lehetőségünk
nyílt arra, hogy ingyen támogassuk a kreatív és kulturális startup vállalatokat."

A START-APP PROJEKT
Az LLP Projekt, I-campus és a jelen ST-ART APP
projektjavaslatban lévő innovatív tartalom
alkalmazásának és adaptálásának célja,
hogy fejlessze képességeit és fokozza az
önfoglalkoztathatóság
létrehozásával
a
szakképzési kapcsolatokat az oktatás és a
munkaerőpiac által, együttműködve az
ágazatban, a kreatív vállalkozásokban és
kulturális értékek és örökség területén jelen
levő partnerekkel.
Egy start-up vállalat megfelelő munkahelyet
ajánl fel és az új Európa 2020 program célja,
hogy ösztönözze ezeket, annak érdekében,
hogy támogassa az európai gazdasági
növekedést.
.

További információk:

@: internazionale@fondazioneflaminia.it
www.start-app.eu
2. oldal
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