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EVOLUŢIA M_APP
Prin implicarea adulţilor şi a organizaţiilor care
participă în diferite mobilităţi în Europa, ajungem din ce în
ce mai aproape de scopul nostru de a crea o aplicaţie
pentru telefoane mobile. O aplicaţie care va îngădui
înregistrarea abilităţilor obţinute cu ocazia călătoriilor peste
hotare precum şi dezvoltarea unei proceduri de
recunoaştere şi acreditare pentru cele două competenţe
cheie ale programului Lifelong Learning: capacitatea de a
învăţa procesul de învăţare precum şi competenţe sociale şi
civice.
Cel de al doilea buletin informativ vă oferă un scurt
rezumat asupra activităţilor din cadrul proiectului din
ultimele şase luni, rezultatele cercetărilor, o scurtă
prezentare celui de al doilea meeting, discuţiile la masa
rotundă, precum şi o primă introspecţie în varianta beta a
aplicaţiei pentru telefoane mobile, aplicaţie care în acest
moment se află sub dezvoltare şi va fi accesibil în curând
pentru testare iniţială.

REZULATELE CERCETĂRILOR
Pentru a putea dezvolta o aplicaţie pentru telefoane
mobile, care să fie uşor de folosit, relevant, practic şi
verificabil, a fost executat o cercetare luând în seamă 160
de chestionare completate de elevi adulţi, precum şi 14 de
interviuri conduse cu profesionişti în domeniu din cele 14
ţări partenere. Această activitate condusă de Meath
Partnership, partenerul nostru din Irlanda a adus rezultate
valoroase pentru continuarea proiectului.
Elevii adulţi au subliniat importanţa posibilităţii de a
încărca documentelor care atestă situaţie, 70 % indicând
folosirea unor fotografii în acest scop. Faptul că cei
chestionaţi au spus, că învaţă cel mai mult prin schimb
cultural şi social şi nu prin învăţare formală, suportă idea
proiectului M_APP.
Am primit reacţii pozitive şi din partea experţilor
întrebaţi cu privire la:

iniţiativa proiectului şi a aplicaţiei
faptul că aplicaţia este destinată unui grup vast
încurajând oamenii să-şi dezvolte abilităţile şi să
reflecte asupra lor
Îngrijorările şi sugestiile lor au avut ca urmă:
§ posibilitatea adăugării unor situaţii de învăţare
proprii
§ dezvoltarea unui Ghid
§ legarea procedurii de validare la instrumente deja
existente prin ajutorul unor link-uri
Pentru informaţii mai detaliate vizitaţi: M_APP European
Research Report.
§
§

CEL DE AL DOILEA MEETING
Cel de al doilea meeting în cadrul proiectului
M_APP a avut loc în Izmir, Turcia între 16 – 17 septembrie
2014. Toţi partenerii din cele şapte ţări participante:
Austria, Germania, Irlanda, Spania, Suedia, România şi
Turcia, au avut ocazia să discute despre rezultatele
cercetărilor, despre schiţa şi conţinutul aplicaţiei, precum şi
despre primele sugestii de design. Soros Educational Center
Foundation din România a prezentat partenerilor
directoarele şi posterele în toate limbile, prin care toţi cei
incluşi pot distribui proiectul M_APP. S-a discutat şi despre
evaluarea testelor iniţiale, validarea şi acreditarea
procedurii, teme care vor pe ordinea zilei la următorul
meetingul şi în următorul buletin informativ.
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DEZVOLTAREA APLICAŢIEI
Pentru a aduce laolaltă structura şi conţinutul
aplicaţiei cu „user story” şi pentru a implementa
designul acesteia s-a ţinut a întâlnire bilaterală la
Schwerin în Germania în octombrie 2014 cu participarea
Auxilium
din
Austria
şi
Rapidrabbit, partenerul din
Germania,
însărcinat
cu
dezvoltarea
aplicaţiei.
Pe
ordinea de zi acestei întâlniri a
mai fost aplicaţia web, precum
şi implementarea procesului de
validare şi acreditare.
Ne
mândrim cu faptul că deja
putem prezenta primele poze
de ecran a aplicaţiei pentru
telefoane
mobile
pentru
sistemele de operare iOS şi
Android, precum şi meniul
pentru călătorii, harta inclusă şi
statistica cu situaţiile de
învăţare adăugate pe parcursul călătoriilor.

MASA ROTUNDĂ
În ultimele şase luni s-a întreprins şi organizarea
unor discuţii la masa rotundă în fiecare ţară partener. Cu
partenerul principal Fondo Formacion Euskadi, din Spania sau strâns mai multe informaţii despre aplicaţie.

Mai mult decât atât, participanţii direct interesaţi au avut
şansa să arunce o privire mai
detaliată asupra proiectului M_APP.
Alte două sesiuni de discuţii la masa
rotundă vor fi organizate pe
parcursul lunilor următoare, discuţii
care vor oferi şansa de a prezenta
versiunea
beta
a
aplicaţiei,
discutarea
proiectului
şi
a
diseminaţiei.

URMEAZĂ
Acum suntem în faza de a
termina dezvoltarea versiunii beta a
aplicaţiei şi de a pregăti procedura
de recunoaştere şi acreditare.
Meetingul următor va avea loc în
Bilbao, Spania în februarie 2015, când
vom avea ocazia de a finaliza discuţiile
şi a începe testarea produsului,
obţinând astfel reacţii valoroase din
testarea iniţială. Conferinţa finală va
avea
loc
la
Graz
în
noiembrie/decembrie 2015.
Dacă sunteţi interesaţi să
testaţi gratuit aplicaţia sau dacă vreţi
să aflaţi mai multe despre proiectul M_APP intraţi pe site-ul
nostru
şi
contactaţi-ne.
www.mapp-project.eu

DATELE DE CONTACT
Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus (AT) (Coordinator)
Veronika Rechberger veronika.rechberger@auxilium.co.at
Rapidrabbit (DE)
David Wulff info@rapidrabbit.de
Meath Partnership (IE)
Jennifer Land info@meathpartnership.ie
Soros Educational Center Foundation (RO)
Zsófia Pál advise@sec.ro

Fondo Formacion Euskadi (ES)
Marta Palacio marta.palacio@ffeuskadi.net
Campus Varberg (SE)
Ida Boström ida.bostrom@campus.varberg.se
Karabağlar District Directorate of National Education (TR)
Uğur Çelik celikugur@hotmail.com
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