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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Η εικόνα που είναι σήμα κατατεθέν στην ιστοσελίδα
και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Τελείωσε το ST-ART APP;
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα START APP ολοκληρώθηκε επίσημα
την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, αλλά
οι
δράσεις
προώθησης
συνεχίζονται.

επιπτώσεις του προγράμματος:
ομάδες στόχου, τομείς στους
οποίους
απευθύνεται
και
γεωγραφική διασπορά σε 7
Ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τα μηνύματα που
λαμβάνουμε, το ST-ART APP έχει
θετικό αντίκτυπο στον τομέα της
άτυπης
εκπαίδευσης,
στους
ενδιαφερόμενους φορείς, τις
ομάδες στόχου και τους τελικούς
χρήστες. Έχουν επιτευχθεί όλες οι
αναμενόμενες βραχυπρόθεσμες

Αυτή
την
περίοδο
το
Κονσόρτσιουμ εργάζεται για την
υλοποίηση των αναμενόμενων
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων,
προκειμένου να διασφαλισθεί η
προώθηση της μεθοδολογίας
και των διδακτικών εργαλείων του
ST-ART APP στην Ευρώπη.

Προτάσεις των Εταίρων
Οι Εταίροι, ικανοποιημένοι από
τα δύο χρόνια συνεργασίας στο
ST-ART APP, εξέφρασαν την
επιθυμία να συνεργαστούν και
σε νέες προτάσεις προγραμμάτων που θα υποβληθούν το
2016
προκειμένου:
1)
να
εφαρμοστούν
τα
διδακτικά
εργαλεία του ST-ART APP σε νέα
προγράμματα και 2) να συνεχίσει
η συνεργασία μεταξύ τους που
ξεκίνησε πριν δύο χρόνια.

Κονσόρτσιουμ διοργάνωσε μια
ξεχωριστή συνεδρίαση από την
οποία προέκυψαν νέες ιδέες και
προτάσεις
συνεργασίας.
Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες
εργασίας με θέματα: 1) την
προώθηση
της
επιχειρηματικότητας και 2) την
ανάπτυξη
ηλεκτρονικών
εργαλείων
για
εκπαιδευτές,
δασκάλους και παιδαγωγούς.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της Τελικής
Εκδήλωσης στην Κοπεγχάγη, το
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Το 2016 οι Εταίροι στο ST-ART APP
θα
συνεργάζονται
σε
Πρόγραμμα του Erasmus Plus.
Programme.
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Τι λένε οι Εταίροι για το ST-ART APP;
LP

Fondazione Flaminia – IΤΑΛΙΑ, «Η εύκολη χρήση των εργαλείων επιτρέπει στους χρήστες να έχουν δωρεάν
πρόσβαση σε χρήσιμα video και έγγραφα. Αυτή είναι η επιτυχία του ST-ART APP.»

PP1

Ecipar di Ravenna srl – IΤΑΛΙΑ, «Ο θετικός αντίκτυπος που είχαν τα διδακτικά εργαλεία στους χρήστες κατά τη
διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής, μας οδηγεί στο να τα προωθήσουμε σε διαγωνισμούς, προκειμένου να
ενδυναμώσουμε το τοπικό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα που αφορά στις επιχειρηματικές δεξιότητες.»

PP2

Panebarco srl – IΤΑΛΙΑ, «Το ST-ART APP μας έδωσε τη δυνατότητα να εργαστούμε σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
και να διευρύνουμε την εμπειρία μας.»

PP4

FLE – ΔΑΝΙΑ, «Διδάσκουμε καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα εργαλεία
του ST-ART APP θα διευκολύνουν τη διδασκαλία.»

PP5

Highland Opportunity – ΗΒ, «Το ST-ART APP είναι ένα επιπλέον καινοτόμο εργαλείο που θα συνοδεύει τους
πελάτες μας, προκειμένου να εκκινήσουν την επιχείρησή τους. Είναι ευτυχής συγκυρία που συμμετείχαμε στην
ανάπτυξή του.»

PP6

Universidade de Évora-Laboratório HERCULES – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, «Οι νέοι που συμμετείχαν στην πιλοτική δοκιμή
μας παρακίνησαν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την ανάπτυξη ευκαιριών με στόχο την εκκίνηση επιχείρησης.»

PP7

Ecipar Emilia Romagna - IΤΑΛΙΑ, «Χάριν σε αυτή την εμπειρία επεκτείναμε το δίκτυο συνεργασίας μας και τις
Ευρωπαϊκές μας σχέσεις. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το ST-ART APP σαν καλή πρακτική για νέα
προγράμματα.»

PP8

ISES – ΟΥΓΓΑΡΙΑ, «Οι φοιτητές μας εκτίμησαν το ST-ART APP και θα εισάγουμε τα διδακτικά εργαλεία στο δωρεάν
διδακτικό υλικό που τους δίνουμε σε ετήσια βάση.»

PP9

Maniatakeion Foundation – ΕΛΛΑΔΑ, «Τα νέα εργαλεία πολυμέσων του ST-ART APP, κάνουν ελκυστική την
απόκτηση βασικών ικανοτήτων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, που συνδέεται με την αυτόαπασχόληση στις δημιουργικές επιχειρήσεις μεταξύ των νέων και των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να
επιχειρήσουν στον συγκεκριμένο τομέα.»

PP10

SEENORDA – ΚΡΟΑΤΙΑ, «Ως φορέας για την τοπική ανάπτυξη, χρειαζόμαστε σε μόνιμη βάση νέους τρόπους
επικοινωνίας και νέες υπηρεσίες. Χάριν στο ST-ART APP, είχαμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε δωρεάν σημαντικά
περιεχόμενα για την εκκίνηση δημιουργικών και πολιτιστικών επιχειρήσεων.»

TΟ ST-ART APP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Με την υιοθέτηση και την ενσωμάτωση των
καινοτόμων περιεχομένων του Προγράμματος LLPLeonardo 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
Δημιουργικών
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.

For further information:

@: internazionale@fondazioneflaminia.it
www.start-app.eu
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Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα στα πλαίσια του Προγράμματος
Leonardo da Vinci – Μεταφορά Καινοτομίας
Κωδικός Προγράμματος: 2013-1-IT1-LEO05-03977
CUP: G63D13000390006
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.
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