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O projecto "APPHOP" propõe um programa
completamente novo de aprendizagem do
espírito empresarial, baseado no quadro do
EntreComp, em formatos coerentes e atractivos
para os actuais sistemas digitais de
aprendizagem.
Nativos, que oferecerão aos alunos uma
experiência de aprendizagem completamente
nova.
Todos os produtos, recursos e material didáctico
produzidos pelo consórcio APPHOP estarão
disponíveis como Recursos Educativos Abertos
para qualquer interessado no site do projecto,
em todas as línguas parceiras.

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um endosso dos conteúdos que reflectem apenas os autores, e a
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida.

1ª REUNIÃO
TRANSNACIONAL DE PRÓXIMO...
PROJETOS
• Nos meses seguintes, cada parceiro
tem uma tarefa concreta a realizar:
NA IRLANDA
• A
uma
REUNIDOS NA VIRGÍNIA, IRLANDA

A reunião de lançamento do projecto "APPHOP"
(Randomizing Entrepreneurship Training Through Breakout •
Challenges on Smartphones) aconteceu na Virgínia (Irlanda)
nos dias 12 e 13 de novembro de 2019. A reunião foi
organizada pelo Future In Perspective, nosso parceiro irlandês
no projecto.
A reunião começou com um acolhimento seguido por todos
os parceiros que apresentaram as suas organizações. O •
coordenador apresentou o plano de desenvolvimento do
projecto, incluindo os prazos das tarefas e a divisão do
trabalho entre os parceiros. Os parceiros acordaram em todas
as actividades futuras.

ECQ, LMC e FIP apresentarão

proposta de valor para as três áreaschave no âmbito do EntreComp.
Cada parceiro deve identificar um
foco económico central que seja
relevante para o seu contexto
local/regional ou nacional e inserir
esse foco no centro da flor
EntreComp.
Encontrar-nos-emos novamente em
Madrid no dia 20 de Fevereiro de 2020
para discutir os próximos passos do
projecto.

A PARCERIA
O projecto é desenvolvido por oito parceiros de oito
países diferentes da UE:
o Lancaster e Morecambe (UK)
o Future In Perspective (Irlanda)
o CENTRO EUROPEU DE QUALIDADE
(Bulgária)
o Centro de Formação e Investigação
OTHER (Polónia)
o JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SL
(Espanha)
o Fronteiras da inovação IKE (Grécia)
o Rightchallenge – Associação
(Portugal)
o Cartão LTD (Chipre)
As organizações têm diferentes características e
campos de especialização, o que ajuda a
desenvolver uma cooperação muito eficaz.

ONDE NOS PODE
ENCONTRAR?

Visite o nosso site:
www.
e junte-se à nossa página do Facebook:
https://www.facebook.com/
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