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PROJEKT
APPHOP
PROJEKT "APPHOP" Z
DUMĄ PREZENTUJE
PIERWSZY NEWSLETTER!
Cieszymy się, że możemy Ci o tym
opowiedzieć:
• Idea przyświecająca projektowi
APP HOP
• Członkowie naszego konsorcjum
• Pierwsze międzynarodowe
spotkanie partnerów

NEWSLETTER #1
Listopad 2019
Projekt "APPHOP" proponuje zupełnie nowy
program
kształcenia
w
zakresie
przedsiębiorczości, oparty na ramach EntreComp,
w spójnych i atrakcyjnych dla dzisiejszych
użytkowników cyfrowych formatach, oferując im
zupełnie nowe doświadczenia w nauce.
Wszystkie produkty, zasoby i oprogramowanie
wytworzone przez konsorcjum APPHOP będą
dostępne jako otwarte zasoby edukacyjne dla
każdego zainteresowanego na stronie projektu,
we wszystkich językach partnerów.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie autorów, a Komisja nie
może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

1-SZE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE
CO DALEJ....
PARTNERÓW W
• W ciągu kolejnych miesięcy każdy z
partnerów ma przed sobą konkretne
IRLANDII
zadanie do wykonania:
SPOTKANIE W WIRGINII, IRLANDII.

•

Spotkanie inauguracyjne w ramach projektu "APPHOP"
(Randomizing Entrepreneurship Training Through
Breakout Challenges on Smartphone) odbyło się w Virginii
•
(Irlandia) 12 i 13 listopada 2019 roku. Gospodarzem spotkania
był Future In Perspective, nasz irlandzki partner w projekcie.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji organizacji
partnerów. Koordynator przedstawił plan rozwoju projektu
wraz z terminami realizacji zadań i podziałem pracy pomiędzy
partnerami. Partnerzy uzgodnili wszystkie nadchodzące
działania.
•

PARTNERSTWO
Projekt jest opracowywany przez ośmiu partnerów z
ośmiu różnych krajów UE:
o Lancaster & Morecambe College (UK)
o Future in Perspective (Irlandia)
o EUROPEAN CENTER FOR QUALITY
OOD (Bułgaria)
o Osrodek Szkoleniowo-Badawczy
INNEO (Poland)
o JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SL
(Hiszpania)
o Innovation Frontiers IKE (Grecja)
o Right Challenge - Associação
(Portugalia)
o CARDET (Cypr)
Organizacje mają różne cechy i dziedziny
specjalizacji, co pomaga rozwijać bardzo efektywną
współpracę.

GDZIE NAS
ZNAJDZIESZ?

ECQ,

LMC

i

FIP

przedstawią

propozycję wartości dla trzech
kluczowych
obszarów
objętych
ramami EntreComp.
Każdy z partnerów określi punkt
ciężkości ekonomicznej, który jest
istotny w kontekście lokalnym,
regionalnym lub krajowym i umieści
ten punkt ciężkości w centrum kwiatu
EntreComp.
Spotkamy się ponownie w Madrycie
20 lutego 2020 r., aby omówić kolejne
etapy projektu.

Odwiedź naszą stronę internetową:
www. apphop.eu
i dołączyć do naszej strony na
Facebooku:
https://facebook.com/AppHopProject
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może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

