Διαδραστικός Χώρος Μάθησης για την
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων
στο Πολιτιστικό Κεφάλαιο και την
Κληρονομιά
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή
δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

To ST-ART APP θα συμβάλλει:

Διαδραστικός Χώρος Μάθησης για
την ανάπτυξη επιχειρηματικών
δεξιοτήτων στο Πολιτιστικό
Κεφάλαιο και την Κληρονομιά
Το πρόγραμμα ST-ART APP στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυση
της αυτό-αποσχόλησης στον τομέα του Πολιτιστικού Κεφαλαίου και την Κληρονομιάς,
μέσω της συνεργασίας με διακρατικούς φορείς. Υιοθετώντας και ενσωματώνοντας τα
καινοτόμα περιεχόμενα του LLP και του I-CAMPUS, το ST-ART APP θα
δημιουργήσει σχέσεις μεταξύ της Ε.Ε.Κ. (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση),
της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, συνδυάζοντας τον τομέα των
δημιουργικών επιχειρήσεων με τον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Η εκκίνηση επιχείρησης είναι μια ευκαιρία εξεύρεσης εργασίας και το νέο
πρόγραμμα «Ευρώπη 2020» στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης,
προκειμένου να στηριχθεί η Ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη.

-

στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας
βασισμένης στη γνώση,

-

στη βελτίωση της ποιότητας και ανάπτυξη της συνεργασίας
ανάμεσα στους οργανισμούς κατάρτισης, τις πολιτιστικές και
δημιουργικές επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και άλλους
σχετικούς

φορείς

όλης

της

Ευρώπης

Ελλάδα,

(Ιταλία,

Πορτογαλία, Ουγγαρία, Κροατία, Μ. Βρετανία και Δανία),
-

στην ενίσχυση της Ε.Ε.Κ. στον τομέα ανάπτυξης επιχειρήσεων
και δημιουργικών επιχειρήσεων στο Πολιτιστικό Κεφάλαιο και την
Πολιτιστική

Κληρονομιά,

διευκολύνοντας

την

ανάπτυξη

καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (με

Το ST-ART APP στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυση

εξαίρεση την τριτοβάθμια εκπαίδευση) και τη μεταφορά τους σε

της αυτό-απασχόλησης -μέσω της συνεργασίας με διακρατικούς

άλλες χώρες.

εταίρους- δημιουργώντας δεσμούς με την Ε.Ε.Κ. (Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση), την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας
στον τομέα του Πολιτιστικού Κεφαλαίου και της Κληρονομιάς.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία συγκεκριμένων διδακτικών
εργαλείων (ON-LINE PLATFORM and WEB 2.0 – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ TABLETS με λειτουργικό σύστημα για IOS και
για ANDROID) και τη μεθοδολογία για την υποστήριξη των χρηστών στην
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εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση για την απόκτηση γνώσεων,
δεξιοτήτων και λοιπών προσόντων, με σκοπό τη διευκόλυνση της
προσωπικής εξέλιξης, της απασχόλησης και της συμμετοχής στην
Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα επιδιώκει τη βελτίωση της
τομεακής ταυτότητας (πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις) και την
πρόβλεψη των δεξιοτήτων και των προσόντων των πιθανών χρηστών
προκειμένου να ενσωματωθούν στην Ε.Ε.Κ.

Για περισσότερες πληροφορίες: Fondazione Flaminia
@
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