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M_APP

FÖRSTA PROJEKTMÖTET

Att resa utvidgar sinnet! M_APP-projektet, finansieras av
EUs program för livslångt lärande, och syftar till att
definiera de nya kompetenser som människor tillskansar sig
under utlandsvistelser, och att möjliggöra för att
erfarenheterna kan bli dokumenterade och delade med
andra. Projektet startade den 1 januari 2014 och pågår till
den 31 december 2015.

Vårt kick-off möte i
Trim på Irland den
13-14

januari

var

lyckat!
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alla

VÅRA MÅL:

partnerorganisationer (Österrike, Tyskland, Irland, Spanien,

Vårt främsta mål är att skapa en mobilapplikation (för
smartphones/surfplattor) som hjälper vuxna i Europa att:
 Dokumentera vad de lärt sig under sin
utlandsvistelse.
 Visa hur och när de har tillskansat sig sina nya
erfarenheter.
 Presentera dessa nya erfarenheter för andra.

Sverige, Rumänien och Turkiet) för att diskutera syftet med
projektet i mer detalj och att planera kommande steg och
uppgifter för att uppnå våra mål. Mötet gav en klar bild om i
vilken riktning vi vill att projektet ska ta, vilket banar väg inför
kommande projektfas.

Vi kommer också att utveckla ett ackrediteringsförfarande i
följande två, av åtta, nyckelkompetenser i EU:
 Lära att lära
 Social och medborglig kompetens
Båda dessa kompetenser kan tillskansas under en
utlandsvistelse. Vi tror att genom att möjliggöra för en
ackreditering av dessa kompetenser kommer vuxna att
kunna förbättra sin anställningsbarhet och konkurrenskraft
på arbetsmarknaden.

UNDERSÖKNINGSFAS:
Vi har just avslutat vår undersöknings- och analysfas. Detta
har gett oss möjlighet att få en bättre förståelse för

VÅR MÅLGRUPP:

sammankoppling

Vuxna involverade i olika mobilitetsaktiviteter runt om I
Europa, såsom: workshops, frivillighetsarbete, praktik,
universitetsutbyten, kommunmobilitet med mera.
Organisationer såsom: vuxenutbildningsenheter och
offentliga organisationer som arbetar med icke-formellt
och informellt lärande,
samt
europeiska
och
offentliga organisationer
som arbetar med
policyutveckling
inom
utbildningsområdet.

informella
skapades

mellan

transnationell

lärandeerfarenheter.
av
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En
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och
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partnern,

vilket

gav

en

gemensam struktur för analys och beskrivning av de
kompetenser

som

används.

Med

hjälp

av

matrisen

genomfördes en undersökning i samtliga partnerländer med
minst 20 vuxenstuderande samt två professionella experter.
Vi fick in mycket användbar information i undersökning som
ger oss en god grund att utgå ifrån i fortsatt arbete.
Entusiasmen som visades hos de tillfrågade bekräftade
också vikten av projektet för oss. Tack till alla som deltog!
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ERA TANKAR!
Ett urval svar från undersökningsfasen:








Meath Community Rural & Social Development
Partnership Limited (IE)
Jennifer Land
info@meathpartnership.ie
www.meathpartnership.ie

Varje utlandsvistelse är berikande – inte bara för
att förbättra språkfärdigheter men för de mjuka
värdena i allmänhet.
Jag tror att när du sätter dig in i en ny kultur
påbörjar du en intern evolutionsprocess. Genom
att ställa dig vid sidan av ditt eget vardagsliv
tillåter du dig att granska ditt liv objektivt.
Att konfronteras med en ny kultur ger dig också en
inblick i hur saker kan göras annorlunda och det
gör dig mer tolerant och accepterande inför hur
olika kulturer fungerar på hemmaplan.

Soros Educational Center Foundation (RO)
Zsófia Pál
advise@sec.ro
www.sec.ro
Fondo Formacion Euskadi (ES)
Marta Palacio
marta.palacio@ffeuskadi.net
www.ffeuskadi.net

Ja, befintlig kompetens kan tillämpas och
vidareutvecklas och nya kompetenser kan erhållas
på manga områden när du upplever ett nytt land.
Jag tror att en mobilitetsvistelse är ett perfekt
tillfälle att finna sig själv, att se hur du reagerar i
okända situationer och hur du hanterar de
problem som han uppstå.

Campus Varberg (SE)
Ida Boström
ida.bostrom@campus.varberg.se
campus.varberg.se

VAD HÄNDER HÄRNÄST?

Karabağlar District Directorate of National Education (TR)
Ugur CELIK
celikugur@hotmail.com
http://karabaglar.meb.gov.tr

Vi laddar nu inför nästa projektmöte i Izmir I Turkiet i
september. Under detta möte kommer vi att konkretisera
våra idéer till appen och sparka igång den fasen av projektet.
Vår hemsida http://mapp-project.eu/ kommer snart att finnas
på alla partnerländers språk! Håll ögonen öppna för
uppdateringar…

PARTNERSKAPET:
Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus
(Coordinator) (AT)
Karen Schreiner
karen.schreiner@auxilium.co.at
www.auxilium.co.at
Rapidrabbit (DE)
David Wulff
info@rapidrabbit.de
www.rapidrabbit.com
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