ST-ART APP NEWSLETTER n°5
Ιούνιος, 2015

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τελευταία φωτογραφία των εταίρων στην Κοπεγχάγη

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Τετάρτη
27
Μαΐου,
στην
Κοπεγχάγη – Δανία. Οι εταίροι
φιλοξενήθηκαν στην Βασιλική
Βιβλιοθήκη (Royal Library), όπου
πραγματοποιήθηκε
η
Τελική
Εκδήλωση του προγράμματος
ST-ART
APP.
Συμμετείχαν
ενδιαφερόμενοι
φορείς
και
τοπικοί εταίροι.
Το πρόγραμμα ST-ART APP,
χρηματοδοτούμενο από
την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
οι εταίροι μοιράστηκαν τις εμπειρίες
από την πιλοτική δοκιμή των
δωρεάν
εργαλείων
(Online
Πλατφόρμα και Εφαρμογή) στις
χώρες τους και παρουσίασαν τις
αναλύσεις SWOT, από τις οποίες
προέκυψε ένα υψηλό επίπεδο
ικανοποίησης των χρηστών.
Στην πραγματικότητα περισσότεροι
από 200 χρήστες συμμετείχαν στην
πιλοτική δοκιμή των εργαλείων του
ST-ART, γεγονός το οποίο θεωρείται
μεγάλη επιτυχία!
Σελίδα 1

στην ανάπτυξη επιχειρηματικών
δεξιοτήτων στον τομέα του
Πολιτισμού
και
των
Δημιουργικών Επιχειρήσεων.
Ο
οργανισμός
FLE,
που
διοργάνωσε τη συνάντηση,
έκανε την έναρξη των εργασιών
παρουσία των 10 εταίρωνμελών του Κονσόρτσιουμ και
έδωσε το λόγο στο ECIPAR di
Ravenna,
Συντονιστή
του
προγράμματος, για να ξεκινήσει
το πρόγραμμα.
Εν αναμονή του τέλους του
προγράμματος, κάθε εταίρος
εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο
θα αξιοποιήσει τα εργαλεία σε
επόμενες δράσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΗΝ AND HERITAGE

Το

FLE

μας

καλωσορίζει

Στο τέλος της συνάντησης οι
εταίροι έδωσαν ραντεβού για τον
επόμενο Σεπτέμβριο, στο οποίο
θα συναντηθούν δικτυακά, για να
συνοψίσουν πριν το κλείσιμο του
προγράμματος.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ START-APP

2 δύσκολες ημέρες δουλειάς

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 ÉvoraLaboratório HERCULES
PP7

Ecipar Emilia Romagna

PP8

ISES

PP9

Μανιατάκειον Ίδρυμα

PP10

SEENORDA

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Σε αυτή την Τελευταία Εκδήλωση έγινε παρουσίαση
της έκδοσης 1.0 – beta και της έκδοσης 2.0 της
On-line Πλατφόρμας και της Εφαρμογής.
Οι
επόμενες
δραστηριότητες
απασχολήσουν τους εταίρους είναι:

που

θα



Ολοκλήρωση της Πιλοτικής Δοκιμής τον
Ιούλιο 2015.



Δημοσίευση της οριστικής έκδοσης της Online Πλατφόρμας και της Εφαρμογής τον
Σεπτέμβριο 2015.



Παρουσίαση της τελικής μορφής των
εργαλείων στις ομάδες στόχου και στους
ενδιαφερόμενους φορείς και προώθηση της
χρήσης τους σε νέες δράσεις.



Ολοκλήρωση του
Σεπτέμβριο 2015.

προγράμματος

Το πρόγραμμα εργασιών της τελευταίας διακρατικής συνάντησης

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

Πληροφορίες:

Κωδικός Προγράμματος: 2013-1-IT1-LEO05-03977
CUP: G63D13000390006

@: internazionale@fondazioneflaminia.it

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.

www.start-app.eu
Σελίδα 2
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