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A projekt segítségével hozzájárulunk:

Interaktív Oktatási Felület
Befektetési Képességek
Kifejlesztésére A Kulturális
Helyszínek És Örökség Területén
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.
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foglalkoztathatóság képességét a a szakképzés, az oktatás és a
munkaerő-piac közötti kapcsolatok megteremtésével a kulturális javak
és örökség szektorában, nemzetközi partnerekkel is együttműködve.
A projekt különös tekintettel kíván foglalkozni a bizonyos didaktikai

- A közösségi fejlesztéshez úgymint a fejlett tudásalapú társadalomhoz.
- A minőség javításához valamint az oktatási lehetőségeket nyújtó
szervezetek, kulturális és kreatív vállalkozások, társadalmi partnerek és más
érintett szervek közötti együttműködéséhez Európa- szerte (IT, EL, PT, HU,
CR, UK, DK).
- A szakképzés vonzóbbá tételéhez, a vállalkozásfejlesztéshez a kulturális
értékek, örökség és a kreatív iparágak területén, megkönnyítve az innovatív
praktikák fejlesztését a szakoktatásban és képzésben, amelyek eltérőek a
felsőfokú szinttől; valamint ezek átadása, az egyik részt vevő országtól a többi
résztvevő számára.
Ezen kívül a ST-ART APP a következő európai prioritással kíván foglalkozni:
a szakképzés és a munka világa közötti együttműködés ösztönzése.
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A Konzorcium
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

eszközökkel (ON-LINE PLATFORM szociális és WEB 2.0 - MOBIL
APPLIKÁCIÓ IOS-ra és ANDROID-ra) és módszereket határozzunk
meg a képzési és továbbképzési tevékenységek

támogatására, az

ismeretek, készségek és képesítések megszerzésére és használatára,
hogy megkönnyítse a személyes fejlődést, foglalkoztatást és részvételt
az

európai

munkaerőpiacon.

A

projekt

elősegíti

a

szektor

beazonosítását (kulturális és kreatív vállalatok) és képzettségi és
kompetencia szükségleteket és ezek integrációját a szakképzésbe. .

További információk: Fondazione Flaminia
@
internazionale@fondazioneflaminia.it
WEBSITE www.start-app.eu

