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Utolsó csoportkép a konzorciumi partnerekről - Koppenhágában

AZ UTOLSÓ TALÁLKOZÓ & AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE
Május 27-én Koppenhágában, a
Királyi
Könyvtár
patinás
épületében került megrendezésre
a ST- ART APP projekt záró
rendezvénye
a
konzorciumi
partnerek és helyi érdekeltségű
vállalkozók részvételével.
Az
Európai
Bizottság
finanszírozásával megvalósuló
ST-ART APP Projekt célja, hogy
fejlessze
a
befektetői
képességeket a Kulturális Örökség
területén.
A ST-ART APP záró rendezvénye
alkalmával a partnerek összeállították a
megrendezendő nemzeti és nemzetközi
egyeztetések listáját és a 2015.
szeptemberéig elvégzendő operatív
teendőket, amelyeket végre kell hajtani a
projekt lezárásával együtt.
A záró rendezvényen a partnerek
bemutatták
az
egyes
nemzeti
országokban szervezett eszköz-, elearning tesztelés és mobil oktatás terén
szerzett
tapasztalataikat;
SWOT
elemzéssel illusztrálva az eredményeket.

1. oldal

INTERAKTÍV
OKTATÁSI FELÜLET
BEFEKTETÉSI
KÉPESSÉGEK
KIFEJLESZTÉSÉRE
A KULTURÁLIS
HELYSZÍNEK ÉS
ÖRÖKSÉG TERÜLETÉN

Az FLE, mint vendéglátó partner
üdvözölte a jelenlevőket és
megnyitotta a munkacsoportok
tevékenységét
teljes
konzorciumi részvétellel.
Ezután a projekt koordinátor, a
ravennai ECIPAR megkezdte a
napi beszámolók ismertetését.

Az
A bemutatókból kitűnik, hogy nagyfokú
elégedettséggel, érdeklődéssel fogadták
a mobil eszközöket és annak tartalmát a
felhasználók és tesztelők.

FLE

üdvözli

a

konzorciumi tagokat

Jelenleg több, mint 200 felhasználó
regisztrált a teszteléshez, ez nagy siker!
A projekt végéhez közeledve az egyes
partnerek bemutatták, hogy hogyan
tudják reklámozni és terjeszteni a
kifejlesztett eszközöket és applikációkat
valamint a projekt sikeres eredményeit.
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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.

Két napos munkamegbeszélés

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
Ez a végső konzorciumi találkozó mérföldkő volt a
platform és applikáció 1.0 – béta verzió és 2. 0
verzió között.
A következő lépések:
•

A tesztelési időszak vége: 2015. július;

•

Az eszközök végleges, 2.0- ás verziójának
megjelentetése 2015. szeptemberében;

•

A célcsoportoknak és szakembereknek
szervezett
nemzeti
szemináriumokat
szervezünk, hogy bemutassuk a mobil
eszközök végső verzióját és reklámozzuk
ezek használatát különféle felhasználásra,
projektekhez és tevékenységekhez.

•

A ST-ART APP projekt 2015. szeptemberben
zárul.

A záró értekezlet napirendi pontjai

További információk:
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www.start-app.eu
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