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Ένας από τους 4 πρωταγωνιστές των διαφηµιστικών βίντεο του ST-ART APP

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ST-ART APP
Τέσσερις φίλοι ολοκληρώνουν τις
σπουδές τους στην Πολιτιστική
Κληρονοµιά.
Την
ηµέρα
της
αποφοίτησής τους αποφασίζουν να
εκκινήσουν
2
επιχειρήσεις
µε
αντικείµενο
την
Πολιτιστική
Κληρονοµιά. Το διαφηµιστικό βίντεο
δείχνει 2 ιστορίες όπου το ένα
ζευγάρι
αγωνίζεται
να
βρει
πληροφορίες και υποστήριξη για να
αναπτύξει την ιδέα του, ενώ το
δεύτερο ζευγάρι χρησιµοποιεί τα
εργαλεία του ST-ART APP που θα το

βοηθήσουν να προγραµµατίσει και να
υλοποιήσει την επιχειρηµατική του
ιδέα. Το πρώτο ζευγάρι αποτυγχάνει,
ενώ η προσπάθεια του δεύτερου
στέφεται µε επιτυχία.
Αν έχεις µια επιχειρηµατική ιδέα αλλά
χρειάζεσαι καθοδήγηση και βοήθεια
προκειµένου να γίνει πραγµατικότητα,
το ST-ART APP είναι το εργαλείο που
χρειάζεσαι:
ενισχύοντας
την
επιχειρηµατικότητα µε τον πολιτισµό
και
τον
πολιτισµό
µε
την
επιχειρηµατικότητα!

Ιταλία,
Ελλάδα,
Πορτογαλία,
∆ανία, Ουγγαρία: αυτές είναι οι
χώρες-εταίροι
στις
οποίες
ξεκίνησε η πιλοτική δοκιµή των
εργαλείων
του
διαδραστικού
χώρου
µάθησης
του
προγράµµατος ST-ART APP.

προωθεί τα εργαλεία στις οµάδες
στόχου
που
έχει
θέσει,
προκειµένου να βρεθούν χρήστες
που θα κάνουν πιλοτική δοκιµή και
αξιολόγηση
της
on-line
πλατφόρµας και της εφαρµογής.
Χάριν στις αξιολογήσεις, κατά τη
διάρκεια της Τελικής Εκδήλωσης,
το Κονσόρτσιουµ θα αποφασίσει
εάν και πως θα βελτιωθεί το
περιεχόµενο των εργαλείων.
Το
πρόγραµµα
ST-ART APP,
χρηµατοδοτούµενο
από
την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει
στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών
δεξιοτήτων
στον
Τοµέα
του
Πολιτισµού.

Με στόχο τη συµµετοχή 200
ατόµων από όλη την Ευρώπη
µέχρι τον Ιούλιο του 2015, οι
εταίροι
εργάζονται
σκληρά
προκειµένου να αυξήσουν την
προβολή αλλά και τη χρήση των
εργαλείων που δηµιούργησαν
στα πλαίσια του προγράµµατος
ST-ART APP. Κάθε εταίρος
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Η

αρχική

σελίδα

της

Πλατφόρµας:
project.start-app.eu

Η

Εφαρµογή

διαθέσιµη

στην

είναι
αγορά

για iOs και Android
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ΤΟ START-APP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η πιλοτική δοκιµή άρχισε στην Ιταλία!

Με την υιοθέτηση και την ενσωµάτωση
των καινοτόµων περιεχοµένων του
Προγράµµατος LLP-Leonardo da Vinci
και του I-CAMPUS, το ST-ART APP
στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και
την ενίσχυση της αυτό-απασχόλησης,
δηµιουργώντας δεσµούς µε την Ε.Ε.Κ.
(Επαγγελµατική
Εκπαίδευση
και
Κατάρτιση), την εκπαίδευση και την
αγορά
εργασίας
µέσω
της
συνεργασίας µε διακρατικούς φορείς
στον
Τοµέα
των
∆ηµιουργικών
Επιχειρήσεων και του Πολιτιστικού
Κεφαλαίου και της Κληρονοµιάς.
Η εκκίνηση επιχείρησης είναι µια
ευκαιρία εξεύρεσης εργασίας και το
νέο πρόγραµµα «Ευρώπη 2020»
στοχεύει
στην
ενίσχυσή
της,
προκειµένου
να
υποστηριχθεί
η
Ευρωπαϊκή οικονοµική ανάπτυξη.

ΤΟ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ
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Fondazione Flaminia

PP1

Ecipar di Ravenna srl
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Panebarco srl
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PP6
Universidade de ÉvoraLaboratório HERCULES
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Ecipar Emilia Romagna
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ISES

PP9

Μανιατάκειον Ίδρυµα

PP10

SEENORDA

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Μέχρι τον Ιούλιο 2015, οι εταίροι θα έχουν τον
χρόνο να κάνουν πιλοτική δοκιµή των εργαλείων
του ST-ART APP προγράµµατος.
Οι χρήστες –που ανήκουν στο προφίλ των
οµάδων στόχου κάθε εταίρου- θα αξιολογήσουν
τα εργαλεία. Στη συνέχεια κάθε εταίρος θα συλλέξει
τις αξιολογήσεις και θα τις επεξεργαστεί,
προκειµένου να τις παρουσιάσει στην Τελική
Εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί τον Μάιο
2015 στην Κοπεγχάγη.
Στην εκδήλωση αυτή θα παρουσιαστεί η έκδοση
1.0 – beta και η έκδοση 2.0 της On-line
Πλατφόρµας και την Εφαρµογής.
Για να ενισχυθεί η προώθηση και η διάχυση του
προγράµµατος, έχουν δηµιουργηθεί δύο σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης:
- Facebook:

Στην Ελλάδα εθελόντριες στον γραφείο υποψηφιότητας
«KALAMATA;21» δοκιµάζουν την on-line πλατφόρµα και την
εφαρµογή.

https://www.facebook.com/pages/St-artapp/807888539330702

- YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC5nApUt9WEOw
hbDa3W9UZwQ

Χρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα στα πλαίσια του Προγράµµατος
Leonardo da Vinci – Μεταφορά Καινοτοµίας

Πληροφορίες:

Κωδικός Προγράµµατος: 2013-1-IT1-LEO05-03977
CUP: G63D13000390006

@: internazionale@fondazioneflaminia.it

Το Πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και
η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σ’ αυτήν.

www.start-app.eu
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