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M_APP ÎN PROGRES
Cel de-al treilea buletin oferă o vedere de ansamblu
asupra evoluției și a activităților de proiect care au avut loc
încă de la începutul acestui an. Acesta include progresele
înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a
aplicațiilor pentru mobil și web, procedura de recunoaștere
și acreditare pentru cele două competențe cheie ale
învățării continue la nivel european: a învăța să înveți și
cele sociale și civice, cu punerea lor în aplicare, precum și la
începerea testărilor pilot și întâlnirile de proiect care au
avut loc în Bilbao și Varberg.

STARTUL PILOT AL M_APP
După foarte multă muncă în dezvoltarea aplicației
web, precum și pentru ambele versiuni ale aplicaței pentru
mobile iOS și Android realizate de Rapdirabbit și după mai
multe feedback-uri și teste în cadrul consorțiului, aplicația
pilot de M_APP ar putea fi disponibilă on-line la începutul
lunii iunie. Utilizatorii pot testa aplicația în timpul perioadei
de vară când călătoresc mai mult. Pentru a obține link-ul de
descărcare a aplicației de mobil, indicați adresa
dumneavoastră de e-mail pe site-ul nostru de proiect.
Aplicația web webapp.mapp-project.eu este, de asemenea,
disponibilă gratuit. Datorită sincronizării foarte bune oricine
poate profita de cele două posibilități de acces prin
inregistrarea într-un singur cont.
Această etapă pilot va fi evaluată, iar concluziile
vor fi trase, și după feedback va fi luat în considerare
aplicația M_APP finală. Responsabil pentru evaluarea pilot
este partenerul turc Karabağlar MEM care a postat deja
chestionarul pentru feedback on-line.

disponibilitatea grupurilor țintă naționale, întâlnirile au loc
în diferite țări repartizate pe lunile de vară, urmată fiind de
una în toamnă, iar apoi de un atelier de diseminare, care va
avea loc în mod explicit loc în toate țările partenere alături
de toate celelalte activități de diseminare.

ÎNTÂLNIRILE DE PROIECT DIN BILBAO &
VARBERG
Cea de-a treia întâlnire de proiect a avut loc în
Bilbao, Spania între 24 și 25 februarie și a oferit
posibilitatea întregului consorțiu de a se familiariza cu
aplicația mobilă și web, precum și cu baza procedurii de
recunoaștere și acreditare. A avut loc o dezbatere
referitoare la conferința finală, precum și discuțiii pentru
evaluarea pilot. Întâlnirea a constituit un pas important
pentru planificarea detaliată în continuare pe produsele
M_APP și programarea unui calendar realizabil.
Pentru a oferi un produs de bună calitate și pentru a
avea o pregătire de validare externă și de calibrare a
întregului consorțiu, a fost necesară o întâlnire
suplimentară. Prin urmare, partenerii s-au mai întâlnit o
dată, în perioada 30 iunie - 01 iulia în Varberg, Suedia. Pe
lângă măsurile unice de validare s-a acordat o atenție
sporită implementării tehnice consorțiului M_APP. În cele
din urmă, feedback-ul de la întregul grup de proiect ar
putea fi realizat de parteneri responsabili înainte ca
procedura de recunoaștere și acreditare să fie scoasă
pentru testarea pilot.

A DOUA RUNDĂ DE ÎNTÂLNIRI ȘI
DISEMINAREA
Odată ce aplicația mobilă și web a fost testată,
este ocazia perfectă pentru o a doua rundă de întâlniri
pentru discuții privind produsul. În funcție de
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RECUNOAȘTERE & ACREDITARE
PROCEDURA DE IMPLEMENTARE

URMEAZĂ
Fiind în faza pilot, consorțiul așteaptă cu nerăbdare
feedback-ul de la testări pentru continuarea reglajului
produselor
aplicației M_APP
finale care va fi
prezentat până la
sfârșitul anului.
Deci, data
conferinței finale
M_APP va avea
loc vineri, 11
decembrie 2015
în Graz!

Pe lângă realizarea de aplicații, fost
pus accentul și procedura de recunoaștere și
acreditare. Partenerii responsabili Campus
Varberg din Suedia au lucrat la o procedură
detaliată pentru auto-evaluare și validare
externă a celor două competențele cheie
europene ale învățării continue, inclusiv
certificatele care vor fi
înmânate utilizatorilor în
urma procesului. Datorită
strânsă
strânsei
cooperări cu dezvoltatorii
tehnici
din
cadrul
Rapidrabbit
și
coordonatorii Auxilium,
punerea în aplicare a
acestei proceduri de
acreditare
și
recunoaștere în aplicația
web a fost o prioritate.

Sunteti
curioși și doriți să
testați aplicația
gratuit sau doriți
să aflați mai
multe
despre
proiectul M_APP?
Vizitați
pagina
noastră
web
www.mapp-project.eu și indicați
adresa dumneavoastră de e-mail
pentru a primi descărcarea.

CONTACTAȚI PARTENERII NOȘTRI
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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