ST-ART APP 3. HÍRLEVÉL
2014. október

INTERAKTÍV OKTATÁSI
FELÜLET BEFEKTETÉSI
KÉPESSÉGEK
A 4 karakter, akik a St-Art APP eszközök (Platform és Applikációk) használatával
hozták létre a kulturális vállalkozásukat .

KIFEJLESZTÉSÉRE A
KULTURÁLIS
HELYSZÍNEK ÉS

WORKSHOP ZÁGRÁBBAN
2014. október 23-án Zágrábban
(Horvátország)
megnyílt
a
harmadik európai találkozó, egy
műhelymegbeszélés a ST-ART APP
projekt tevékenységei között.
Az Európa Tanács támogatásával
a ST-ART APP Projekt célja, hogy
befektetői képességeket fejlesszen
ki a Kulturális Örökség területén.

Ez Műhely elengedhetetlen
volt, hogy összehangolja a
partnerek tevékenységét a
helyi kísérletezéshez és
teszteléshez, amelyre 2014.
novembere és 2015. júniusa
között kerül sor minden, a
projektben érintett országban.
A Partnerek aktívan részt vettek
a műhelymunkában, először
tesztelték a platform és az APP
béta verzióját iOS-on, ötleteket
és javaslatokat gyűjtöttek össze
az eszközök finomítására,
amelyeket az elkövetkező
hónapokban tesztelni fognak.

ÖRÖKSÉG TERÜLETÉN
SEENORDA, a vendéglátó partner
üdvözölte
a
résztvevőket
és
megnyitotta a projekttevékenységet
a teljes konzorciummal.
Ezt követően a Projekt Koordinátor, a
ravennai ECIPAR megkezdte a napi
tennivalókat a tesztelési feladattal
(WP).

Ezt követően a partnerek
megvitatták, hogy melyik
célcsoportok vegyenek részt a
helyi tevékenységekben. A cél,
hogy legalább 200 ember között
teszteljék ezeket az eszközöket
Európában.
Az összegyűjtött
teszteredményeket és eszközöket
értékelni kell, így biztosítva a
hatékony innováció--átadást az ICampusról a Kulturális és Örökség
területére a többi országba.
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A START-APP PROJEKT

Vendéglátók a ST-ART APP találkozón
Zágrábban: a Gazdasági Minisztérium, a
Befektetési és Munkaügyi Minisztérium, a
Dél- Kelet Európai Központ, Befektetési
Oktatási igazgatója

A KONZORCIUM

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.

LP

Fondazione Flaminia

PP1

Ecipar di Ravenna srl

PP2

Panebarco srl

PP4

FLE

PP5

Highland Opportunity

PP6
Universidade de ÉvoraLaboratório HERCULES
PP7

Ecipar Emilia Romagna

PP8

ISES

PP9
Maniatakeion
Foundation
PP10

SEENORDA

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK
A
következő
hónapokban
a
Partnerek
együttműködnek annak érdekében, hogy legalább
200 felhasználó között teszteljék a platformot szerte
Európában. A Partnerek összegyűjtik a célcsoportok
javaslatait majd egy jelentést készítenek a minőségi
tesztelésről.
A Partnerek részt vesznek a projekt és az eszközök
reklámozásában.
Továbbá
ösztönzik
a
helyi
célcsoportot az eszmecserére és ötletbörzére más
csoportokkal, hogy a partnerországban is teszteljék a
létrehozott ST-ART APP eszközöket.
A ST-ART APP záró rendezvénye 2015. május 25-26-án
kerül megrendezésre Koppenhágában (DK).
A rendezvény során a helyi tesztelések eredményeit és
a projektbe bevont helyi érdekeltek listáját mutatják
be a Partnerek egymásnak.

Zágrábi látkép

For further information:

@:

internazionale@fondazioneflaminia.it

www.start-app.eu
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