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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ST-ART APP:
Πραγματοποίηση συνάντησης
για την Τελική Εκδήλωση (Final Open Day)
στην Κοπεγχάγη της Δανίας
26-27 Μαΐου 2015
Την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 ξεκίνησαν οι εργασίες της τελευταίας
συνάντησης του Κονσόρτσιουμ για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ST-ART
APP” στην Κοπεγχάγη της Δανίας, η οποία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη
27 Μαΐου 2015. Εκ μέρους του Μανιατακείου Ιδρύματος συμμετείχε η
διευθύντρια Βίκυ Ιγγλέζου και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Andrea Nanetti.
Οι δέκα εταίροι από τις επτά Ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενήθηκαν στην
Βασιλική Βιβλιοθήκη (Royal Library), για την Τελική Εκδήλωση του
προγράμματος “ST-ART APP”, στην οποία συμμετείχαν και
ενδιαφερόμενοι φορείς από τη Δανία.
Η έναρξη έγινε από τον οργανισμό FLE, οικοδεσπότη της συνάντησης,
μέλος του Κονσόρτσιουμ και έμπειρο φορέα στην εκπαίδευση που
σχετίζεται με τους τομείς της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και
της παιδαγωγικής.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε παρουσίαση της έκδοσης 1.0 –
beta και της έκδοσης 2.0 της On-line Πλατφόρμας και της Εφαρμογής.
Στη συνέχεια οι εταίροι μοιράστηκαν τις εμπειρίες που αποκόμισαν από
την πιλοτική δοκιμή των διδακτικών εργαλείων στις χώρες τους και
παρουσίασαν τις αναλύσεις SWOT, από τις οποίες προέκυψε ένα
υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών. Επιπλέον πρέπει να τονιστεί
ότι περισσότεροι από 200 χρήστες συμμετείχαν στην πιλοτική δοκιμή
των εργαλείων του ST-ART APP, γεγονός το οποίο θεωρείται μεγάλη
επιτυχία. Εν αναμονή του τέλους του προγράμματος, οι εταίροι
εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουν τα εργαλεία σε
επόμενες δράσεις.
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Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν οι παρουσιάσεις του Anders Rasmussen από
το Ίδρυμα Επιχειρηματικότητας της Δανίας (Danish Foundation for
Entrepreneurship), και των εκπροσώπων του Κέντρου για την Νεανική
Καινοτομία (InnoYouth).
Στα πλαίσια του προγράμματος το Μανιατάκειον Ίδρυμα θα
διοργανώσει τον Σεπτέμβριο στον Δήμο Πύλου-Νέστορος ημερίδα
ενημέρωσης προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι καθώς και οι αρμόδιοι
φορείς να γνωρίσουν την τελική έκδοση του “ST-ART APP”.
Το “ST-ART APP” τελεί υπό την ομπρέλα του Ευρωπαϊκού
προγράμματος Leonardo da Vinci και απευθύνεται σε άνεργους και
άεργους προκειμένου να αναπτύξουν ή/και να αυξήσουν δεξιότητες για
αυτό-επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς επίσης και δεξιότητες για
αυτό-απασχόληση στο πεδίο των Δημιουργικών Επιχειρήσεων, του
Πολιτιστικού Κεφαλαίου και της Κληρονομιάς.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει (ανακοίνωση)
μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτήν.

