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Med projektet vil vi arbejde med og udvikle:

Interaktiv Læringsplatform til
udvikling af entreprenørielle
færdigheder i en kulturel
kontekst

-

udvikling af samfundet med henblik på at styrke et videnbaseret
samfund.

-

forbedre

kvaliteten

og

styrke

samarbejde

mellem

læringsinstitutioner, kulturelle og kreative virksomheder, sociale
partnere og andre relevante enheder I Europa (IT, EL, PT, HU,

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

KR, UK, DK)
-

gøre det mere attraktivt at tage en faglig uddannelse (VET)
inden for udvikling af kreative virksomheder i en kulturel
kontekst og arv ved at facilitere udvikling af en innovativ praksis
I den faglige uddannelse og træning, og skabe muligheder for
at dele denne viden med andre på tværs af grænser.

ST-ART APP har til hensigt at udvikle og styrke iværksætteri ved at
skabe forbindelse mellem den faglige uddannelse og træning (VET),
uddannelse og arbejdsmarkedet inden for den kulturelle ramme og arv
gennem international samarbejde.
Projektets mål er at udarbejde specifikke didaktiske værktøjer (ONLINE PLATFORM I WEB 2.0 samt MOBILE APPLIKATIONER FOR
IOS og ANDROID) og metoder der kan være med til at styrke fortsat

-

Projekt partnere:
LP Fondazione Flaminia - IT
PP1 Ecipar di Ravenna srl - IT
PP2 Panebarco srl - IT
PP4 FLE - DK
PP5 Highland Opportunity - UK
PP6 Universidade de Évora-Laboratório HERCULES - PT
PP7 Ecipar Emilia Romagna - IT
PP8 ISES- HU
PP9 Maniatakeion Foundation - HR
PP10 SEENORDA - CR

udvikling og træning med henblik på erhvervelse af viden og

For mere information:

kompetencer I den fortsatte personlige udvikling, beskæftigelse og

Erhvervsøkonomi

deltagelse I det europæiske arbejdsmarked. Projektets mål er at

@
orla@duedahl.dk
WEBSITE www.start-app.eu

forbedre

den

sektorielle

opfattelse

(af

kulturelle

og

kreative

virksomheder) og forventning til uddannelse og kompetence behov I
forbindelse med faglig uddannelse og træning (VET)

FLE - Foreningen af Lærere i

