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Første skitse på en af de 4 karakterer som er med I markedsføringsvideoen

AFSLUTNINGSKONFERENCE OG EVALUERING AF VÆRKTØJER
Onsdag den 27. maj, i
København - Danmark, var vært
for
ST-ART APP projektets
afslutningskonference, der blev
afholdt i flotte omgivelser i
Diamanten - Det Kongelige
Bibliotek. Alle partnere deltog
sammen
med
lokale
interessenter.
ST-ART
APP
projektet
er
finansieret af den europæiske
Kommissions fond, og målet er

at
udvikle
entrepreneurielle
egenskaber
I
en
kulturel
sammenhæng.

INTERAKTIV
LÆRINGS
PLATFORM FOR
UDVIKLING AF
ENTREPRENØRIELLE
FÆRDIGHEDER I EN
KULTUREL
SAMMENHÆNG
OG ARV

FLE, værtspartner bød velkommen
og åbnede projektaktiviteterne
sammen
med
det
samlede
konsortium.
Derefter
startede
dagens
aktiviteter
med
Projektets
Koordinator, ECIPAR fra Ravenna
ved roret.

FLE

bød

konsortiet

velkommen
Konferencen
markerede
afslutningen af en række
transnationale
møder
i
projektet. Der vil dog blive
afholdt et virtuelt møde i
september 2015 for at checke
de
sidste
aktiviteter
før
projektets endelige afslutning.
På den sidste konference delte
deltagerne viden og erfaringer
vedrørende
test
af
værktøjerne til e-læring og fri
uddannelse bl.a. ved hjælp af
SWOT analyse.

Disse præsentationer resulterede i
en stor brugertilfredshed, interesse
og evaluering af indhold og
værktøjer.
Mere end 200 brugere, som
oprindelig planlagt, havde været
involveret i testfasen, som derfor
må betragtes som en stor succes.
Projektets
partnere
forklarede,
hvordan de hver især planlagde at
markedsføre
og
distribuere
værktøjer og resultater.
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THE START-APP PROJECT

PARTNERSKAB:

Selvom projektet arbejder med
resultater fra projekterne LLP og ICAMPUS arbejder projektet ST-ART
APP 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 kulturel arv.

Test af værktøjerne i Italien

LP

Fondazione Flaminia

PP1

Ecipar di Ravenna srl

PP2

Panebarco srl

PP4

FLE

PP5

Highland Opportunity

PP6
Universidade de ÉvoraLaboratório HERCULES

Iværksætteri er en relevant
beskæftigelse mulighed og det nye
program Europa 2020 har som mål
at stimulere det for at styrke den
europæoiske vækst.

PP7

Ecipar Emilia Romagna

PP8

ISES

PP9
Maniatakeion
Foundation
PP10

SEENORDA

NÆSTE STEP
Afslutningskonferencen har været vadestedet
mellem værktøjernes beta-version 1.0 og version
2.0.
•

Næste aktiviteter er:

•

Afslutningen på testfasen I July 2015

•

Udsendelse af den endelige version 2.0 af
værktøjerne I September 2015

•

National præsentation af den endelige
version overfor målgrupperne, herunder
hvordan man kan anvende det I læring
og selvlæring.

•

ST-ART APP projektets afslutning I
September 2015

For mere information:

@: internazionale@fondazioneflaminia.it
www.start-app.eu

Dagsorden for den sidste konference
platformen

Projektet er støttet af Leonardo da Vinci Programmet
- “Transfer of Innovation “
Projekt kode 2013-1-IT1-LEO05-03977

CUP: G63D13000390006

Dette project er udviklet med støtte fra den Europæiske Kommission
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