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M_APP IN PROGRESS
Vi vänder oss till studerande inom vuxenutbildning
och organisationer som är involverade i olika typer av
utbytesinsatser runtom i Europa. Vårt mål är att skapa en
mobilapplikation som kan fånga upp färdigheter som
erhållits under resor till andra länder samt utveckla ett
förfarande för erkännande och validering av de två viktiga
europeiska livslångtlärandekompetenserna: lära att lära
samt sociala och medborgerliga kompetenser.
I vårt andra nyhetsbrev får du en snabb
sammanfattning av det senaste halvåret i projektet, såsom
resultat från forskningsstudien, en sammanfattning från
vårt andra projektmöte, konferenser och en första inblick i
betaversionen av mobilappen som är under utveckling och
som snart kommer att vara tillgänglig för pilottestning.

RESULTAT FRÅN STUDIEN
För att utveckla en mobilapp som är användarvänlig,
relevant, praktisk och verifierbar, har en studie genomförts
utifrån en frågeformulär som fyllts i av totalt 160
vuxenstudenter samt intervjuer med totalt 14
professionella experter i samtliga partnerländer. Denna
undersökning, som leddes av Meath Partnership i Irland,
har gett värdefulla resultat inför det fortsatta
projektarbetet.
Vuxenstudenterna betonade starkt vikten av att
kunna ladda upp filer för dokumentering av situationer i
appen och totalt 70 % angav att de ofta laddar upp
fotografier i olika appar. De utfrågade personerna angav att
de snarare lär sig genom kulturella och sociala utbyten än
formell inlärning och detta stödjer också tanken bakom
M_APP-projektet.
Experterna gav positiv feedback i intervjuerna i
gällande:
§ nyskapandet inom projektet och applikationen samt;
§ verktyget som utformats för ett stort antal
människor och som uppmuntrar dem att utveckla
och reflektera över sina kompetenser.

Deras intresse och förslag som diskuterades har resulterat i
en applikation;
§ där man kan lägga till egna inlärningssituationer;
§ som skapar en användarguide, och som;
§ länkar
valideringsförfarandet
till
befintliga
transparenta instrument.
Mer information samt detaljerad information finns
på M_APP European Research Report.

ANDRA PROJEKTMÖTET
Det andra projektmötet för M_APP-projektet ägde
rum i Izmir i Turkiet, den 16 - 17 september 2014.
Konsortiet, som består av sju partners, från Österrike,
Tyskland, Irland, Spanien, Sverige, Rumänien och Turkiet,
fick tillfället att diskutera resultaten från studien, ett utkast
om mobilappens struktur och innehåll samt de första
förslagen för appens design. Broschyrer och affischer som
utformats på alla språk presenterades för deltagarna av
Soros Educational Center Foundation från Rumänien som
också hade med exemplar så att alla skulle kunna
distribuera materialet. Det fanns även utrymme för de
första tankarna angående utvärderingen av pilotfasen samt
validerings- och erkännandeförfarande - något som
kommer att ha en framstående plats på kommande möten
och även i nästa nyhetsbrev.
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UTVECKLING AV APPLIKATIONEN
För att sammanföra strukturen och innehållet,
definiera ”användarhistoriken” och implementera den
nya mobilappens design, ägde ett bilateralt möte i
Schwerin i Tyskland rum i oktober 2014 mellan Auxilium
från
Österrike
och
apputvecklaren Rapidrabbit från
Tyskland. Man diskuterade
webbappen och det förfarande
som implementeras däri för
valideringsoch
erkännadeprocessen.
Man
gjorde stora framsteg och vi är
mycket stolta över att redan
kunna presentera de första
skärmdumparna
av
mobilapplikationen för både
iOS- och Android-systemet, där
menyn
för
resor,
implementerade kartor och
statistik
utifrån
lärandesituationer läggs till under resor.

KONFERENS
Under de senaste halvåret har även konferenser
ägt rum i alla partnerländerna. Hos den ledande
partnern Fondo Formacion Euskadi från Spanien, fick vi
ytterligare information angående appen. Dessutom fick

potentiella intressenter möjlighet att få en djupare inblick i
M_APP-projektet. Ytterligare två
konferenser kommer att äga rum
under
projektets
kommande
månader, vilket kommer att leda till
en betaversion av appen och
diskussioner kring produkten och
dess spridning.

VAD HÄNDER HÄRNÄST?
Vi håller nu på att avsluta
utformningen av betaversionen för
mobil- och serverapparna och skapa
ett förfarande för erkännande och
validering.
På
vårt
nästa
projektmöte i Bilbao i Spanien, i
februari 2015, kommer vi att ha
slutgiltiga diskussioner och därefter
testa vår produkt, vilket kommer att
ge
värdefull
feedback
från
pilotanvändare, så att vi kan finjustera
appen. Den avslutande konferensen
äger rum i november/december 2015 i
Graz.
Är du intresserad av att testa
appen gratis eller vill du veta mer som
M_APP-projektet? Besök då vår webbsida www.mappproject.eu
och/eller
ta
kontakt
med
oss.

KONTAKTA VÅRA PARTNERS
Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus (AT) (Samordnare)
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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