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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Οι 4 χαρακτήρες που κάνουν εκκίνηση της επιχείρησής τους με την βοήθεια των
εργαλείων του St-Art APP: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και Εφαρμογή.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014
ξεκίνησαν στο Ζάγκρεμπ της
Κροατίας οι εργασίες της τρίτης
Ευρωπαϊκής
συνάντησης,
η
οποία προβλέπεται στις δράσεις
του προγράμματος ST-ART APP.
To πρόγραμμα ST-ART APP,
χρηματοδοτούμενο
από
την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει
στην ανάπτυξη επιχειρηματικών
δεξιοτήτων στον τομέα του
Πολιτισμού.
Το Εργαστήριο Αξιολόγησης ήταν
απαραίτητο για τον συντονισμό των
δραστηριοτήτων των εταίρων όσον
αφορά στη φάση του πειραματισμού,
που θα πραγματοποιηθεί σε κάθε χώρα
που λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα
από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι τον
Ιούνιο του 2015.
Οι εταίροι δοκίμασαν αρχικά την έκδοση
beta
της
Πλατφόρμας
και
της
Εφαρμογής, για iOS και android
λειτουργικά συστήματα και έκαναν
προτάσεις
για
τη
βελτίωση
των
εργαλείων, τα οποία θα δοκιμαστούν
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Ο οργανισμός SEENORDA,
που φιλοξένησε τη συνάντηση,
καλωσόρισε τους 9 εταίρους
του Κονσόρτσιουμ και κήρυξε
την έναρξη των εργασιών.
Στη συνέχεια ο Συντονιστής του
Προγράμματος, ECIPAR of
Ravenna,
εισήγαγε
τους
μετέχοντες στο επόμενο πακέτο
εργασίας που είναι η φάση του
Πειραματισμού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η αρχική σελίδα της
Πλατφόρμας:

τους επόμενους μήνες. Στη συνέχεια οι
εταίροι αποφάσισαν ποιές ομάδες
στόχου θα εμπλακούν στη φάση του
πειραματισμού στην κάθε χώρα. Η εν
λόγω φάση περιλαμβάνει τη δοκιμή
των εργαλείων από 200 τουλάχιστον
άτομα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

project.start-app.eu

Από τα αποτελέσματα που θα
συλλεχθούν (ως επακόλουθο της
φάσης αυτής) θα επικυρωθεί η
αποτελεσματική μεταφορά καινοτομίας του I-Campus στον τομέα του
Πολιτισμού και της Κληρονομιάς.
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ΤΟ START-APP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επίσημοι επισκέπτες στην συνάντηση από την
Κροατία (από δεξιά): Η Αναπληρώτρια
Υπουργός Επιχειρηματικότητας και Βιοτεχνίας,
η επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών
και η Διευθύντρια του Κέντρου Επιχειρηματικής
Μάθησης της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης
(SEECEL).

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
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.

ΤΟ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ
LP

Fondazione Flaminia

PP1

Ecipar di Ravenna srl

PP2

Panebarco srl

PP4

FLE

PP5

Highland Opportunity

PP6
Universidade de
Évora-Laboratório HERCULES
PP7
Ecipar Emilia
Romagna
PP8

ISES

PP9

Μανιατάκειον Ίδρυμα

PP10

SEENORDA

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στην
Καλαμάτα παρουσίαση της Πλατφόρμας και της
Εφαρμογής που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του
προγράμματος “ST-ART APP”.
Κατά τους επόμενους μήνες κάθε εταίρος θα ασχοληθεί με
τη δοκιμή της Πλατφόρμας (σχεδόν 200 χρήστες
πανευρωπαϊκά) και θα εκπονήσει μια ποιοτική έκθεση σε
συνέχεια των διαγραμμάτων αξιολόγησης που θα λάβει
από τους χρήστες.
Όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην προώθηση του START APP και των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί, καθώς
και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή μεταξύ των ομάδων
δοκιμής, ενώ ταυτόχρονα να κάνουν χρήση των
περιεχομένων της Πλατφόρμας και της Εφαρμογής.
Η επόμενη συνάντηση θα είναι η Τελική Εκδήλωση και θα
πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη (Δανία) την 25η και 26η
Μαΐου 2014.

Ζάγκρεμπ από ψηλά

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν τα
αποτελέσματα της φάσης πειραματισμού σε κάθε χώρα
στους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του
προγράμματος.

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

Για περισσότερες πληροφορίες:

@:

internazionale@fonazioneflaminia.it

www.start-app.eu
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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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