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SAMMENHÆNG
OG ARV

KICK-OFF MØDE og FOKUS GRUPPER
Ravenna – Italien nov. 2013 ,
det Europæiske projekt “START APP” begynder onsdag
den 20. November.
Det er finansieret af den
Europæiske
Kommissions
fond, ST-ART APP Projektets
På kick-off mødet, blev
konsortiet enige om projekt
planen og -opdeling af
opgaver, aktiviteter,
arbejdsmetoder og
videndeling procedure.
Fondazione Flaminia
introducerede the de
administrative og financielle
forpligtelser, som er
nødvendige for at lede ST-ART
APP ved hjælp af specifikke
værktøjer og modeler.
Focus gruppen startede om
eftermiddagen den 21.
november og forløb indtil den
22. november. Målet med
fokus gruppen var at
præsentere «best praksis» og

mål
er
at
udvikle
entreprenørielle færdigheder I
en kulturel kontekst.
Fondazione Flaminia,som er
projektleder
started
projektaktiviteterne sammen
med projektets 10 partnere.
videndele ved hjælp af den
arbejdsplan som er
fundamentet for ST-ART APP.
Kort fortalt, var der tale om
mindmapping og
systematisering af eksisterende
materiale. Tilsvarende blev iCampus’ innovative
metodologi præsenteret.
Partnerne præsenterede
eksempler på «best praksis» og i
fællesskab valgte man at koble
innovation som rammen for at
samle eksisterende materiale. iCampus blev platformen som
samler den kulturelle ramme og
kulturelle arv, lovmæssige
forhold og geografi, såvel som
målgruppernes behov.
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THE START-APP PROJECT
Projektet ST-ART APP arbejder med
at udvikle færdigheder og fremme
iværksætteri ved at skabe forbindelse
mellem faglig udvikling og træning
(VET),
uddannelse
og
arbejdsmarked ved at arbejde
tværnationalt inden for den kulturelle
og
kreative
ramme
under
hensyntagen til den kulturelle arv.
Projektet arbejder med resultater fra
projekterne LLP og I-CAMPUS.
Iværksætteri er en relevant
beskæftigelse mulighed og det nye
program Europa 2020 har som mål
at stimulere det for at styrke den
europæoiske vækst
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PARTNERSKAB:

Næste fase:
- I forlængelse af fokus gruppen vil partnerne
hver især analysere deres målgruppes behov for
at identificere og analysere hvad der er
nødvendigt for de respektive brugere.
- Analysernes resultat præsenteres ved ”Round
Table” i Inverness- Skotland fra den 31. marts til
den 2. april 2014.
- Tilsvarende vil der arbejdes med hvordan man
kan styrke innovation i en kulturel ramme og
kulturel arv.
- I Dubrovnik, Kroatien vil der fra 23. - 26. oktober
2014 blive organiseret en workshop med henblik
på at evaluere og videndele de didaktiske
værktøjer. Partnerne vil tilgå og evaluere
værktøjerne så der kan foretages justeringer
inden testfasen.
Projektet er støttet af Leonardo da Vinci Programmet
- “Transfer of Innovation “

For mere information:

@:

internazionale@fondazioneflaminia.it

www.start-app.eu

Side 2

Projekt kode 2013-1-IT1-LEO05-03977
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CUP:

Dette project er udviklet med støtte fra den Europæiske Kommission
Publikationen er kun udtryk for forfatterens holdninger og Kommissionen
kan ikke gøres ansvarlig for den måde informationen er anvendt.

NYHEDSBREV N.1 December 2013- ST.ART APP

