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INTERAKTÍV OKTATÁSI
FELÜLET BEFEKTETÉSI
KÉPESSÉGEK
KIFEJLESZTÉSÉRE
A KULTURÁLIS

Az első rajzvázlat a ST-ART APP promóciós video egyik szereplőjéről

HELYSZÍNEK ÉS
ÖRÖKSÉG TERÜLETÉN

A ST-ART APP tesztelése folyamatban…
Négy jóbarát befejezte tanulmányait
a Kulturális Örökség szakon. A
diplomaosztó napján elhatározzák,
hogy két vállalkozást hoznak létre a
Kulturális Örökség területén. A videó
két történetet mutat be. Az egyik
párnak nehézséget okoz az
információk beszerzése és a
támogatás az ötletük kifejlesztéséhez,
ugyanakkor a másik pár a Start- app
program eszközeit használja, amely

segítséget nyújt a tervezésben és az
üztelti ötlet megvalósításában. Az
első történet nem jár sikerrel, a másik
sikerrel végződik.
Ha van egy üzleti ötlete, de úgy érzi,
hogy útmutatásra vagy segítségre
van szüksége a megvalósításhoz, a
Start-app a megfelelő eszköz az Ön
számára: az üzlet fejlesztése a
kultúrával és a kultúra fejlesztése az
üzlettel!

Olaszország,
Görögország,
Portugália, Dánia, Magyarország:
ezekben
az
országokban
megkezdődött a START-APP elearning platformjának és mobil
applikációjának
teszelése
és
továbbra is folyamatban van.

fókuszcsoportos találkozót szervez a
célcsoportoknak, akikkel először
letesztelik
az
eszközöket
és
javaslatokat
tesznek.
Az
összegyűjtött
javaslatoknak
köszönhetően a Konzorcium az
utolsó
találkozó
alkalmával
meghatározza, hogy hogyan tudják
fejleszteni az applikáció tartalmát.

Célunk,
hogy Európa- szerte
legalább 200
fő részvételével
teszteljük a programot 2015. július
végéig; a konzorciumi partnerek
azon
dolgoznak,
hogy
népszerűsítsék e mobil eszközök
használatát. Minden partner a helyi
adottságoknak
megfelelően
1. oldal

Az
Európai
Bizottság
támogatásával megvalósuló START APP Projekt célja, hogy
befektetői képességeket fejlesszen
ki a Kulturális Örökség területén.

A platform honlapja:
project.start-app.eu

Az

applikáció

elérhető iOs- on és
Androidon
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A START-APP PROJEKT
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.

A tesztelés megkezdődött
Olaszországban is!

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.

A KONZORCIUM:

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
2015. júliusáig a konzorciumi partnerek tesztelik a
ST-ART APP eszközöket a helyi célcsoportokkal.
Minden egyes felhasználó elmondja véleményét,
javaslatát és értékelését.
Ezeket az információkat összegyűjtik a partnerek,
majd a 2015. májusi végső találkozó alkalmával
bemutatják a többi konzorciumi partnernek a
tapasztalatokat.
Ez alkalommal bemutatjuk a Platform és
Applikáció 1.0 béta verzióját és a 2.0 verziót is.
A
láthatóság
és
a
projekteredmények
megjelenítésének céljából két közösségi média
profilt hoztunk létre:
- Facebook:
https://www.facebook.com/pages/St-artapp/807888539330702

Görögországban szakképzős diákok tesztelik a platformot és az
eszközöket.

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

További információ:

Project founded with the support of Leonardo da Vinci Program Transfer of Innovation

@: internazionale@fondazioneflaminia.it

Project code: 2013-1-IT1-LEO05-03977

www.start-app.eu
2. oldal
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