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ULTIMELE RETUȘURI ÎN M_APP

FINALIZAREA PRODUSELOR

Al patrulea și totodată ultimul Buletin de
știri M_APP s-a publicat într-o perioadă
aglomerată al proiectului. După
finalizarea etapei de testare pilot, s-au
tras concluzii cu privire la rezultate, iar
lucrările de finisare au fost efectuate pe
aplicațiile de mobil și web.
A fost implementată procedura
de recunoaștere și de acreditare pentru
cele două competențe cheie europene
pentru învățarea de-a lungul vieții:
competențe de învățare, respectiv
competențe sociale și civice.
Parteneriatul s-a întâlnit pentru ultima oară în
cadrul conferinței finale, unde aplicația M_APP a fost
prezentată publicului larg.

S-A ÎNCHEIAT ETAPA
PROIECTULUI M_APP

PILOT

AL

În etapa pilot al proiectului, a fost testată
aplicația mobilă și de web de utilizatori din Austria,
Irlanda, România, Spania și Turcia. Evaluarea etapei
pilot ne-a oferit feedback despre cele două versiuni
ale sistemului de operare mobilă (iOS și Android),
despre aplicația web și procesul de sincronizare, care
permite să înțelegem funcționalitatea întregului
instrument. Procedura de recunoaștere, care este
pus în aplicare în aplicația web a fost testată în cele
cinci
țări
amintite
mai
sus.
Au fost colectate răspunsurile de la ambele sondaje,
iar acestea au constituit bază pentru îmbunătățiri
ulterioare.

În ultimele luni a fost depusă o cantitate
imensă de muncă în finalizarea aplicației
mobile și de web, inclusiv pentru lansarea
procedurii de recunoaștere.
Munca depusă a constituit nu
numai din punerea în aplicare a feedbackului pe urma testărilor pilot, dar și
asigurarea tuturor instrumentelor realizate
în proiect în limbile țărilor partenere, și
anume engleză, germană, suedeză,
spaniolă, română și turcă.

A TREIA MASĂ ROTUNDĂ &
WORKSHOP DE DISEMINARE
În ultimele luni înainte de sfârșitul proiectului
au fost și încă sunt folosite, în mod intensiv, cu scop
de diseminare produsele dezvoltate în cadrul M_APP
în favoarea utilizării durabile în viitor. Alături de
diferite activități, fiecare partener a organizat o
ultimă masă rotundă cu participarea stakeholderi-lor,
respectiv un atelier de lucru de promovare a
produselor obținute în cadrul proiectului M_APP.

ULTIMA ÎNTÂLNIRE DE PROIECT
Ultima întâlnire de proiect a avut loc în Graz,
Austria pe 10 decembrie și a oferit parteneriatului
posibilitatea de a rezuma etapele parcurse, realizate
în ultima perioadă a proiectului și de a actualiza
activitățile care trebuie efectuate până la sfârșitul
anului. Deasemenea parteneriatul a avut posibilitatea
de a primi o perspectivă despre conferința din ziua
următoare.
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CONFERINȚA FINALĂ M_APP
Conferința finală al proiectului M_APP s-a
organizat vineri, în data de
11 decembrie 2015 în Graz,
Austria. Proiectul intitulat
”Călătoriile inspiră” a fost
introdusă prin prezentările
unor
invitați.
După
prezentarea
proiectului
M_APP prof. univ. Dr.
Werner Lenz a făcut o
comparație între cazuri din
vremurilor trecute și prezente, Martin Kahr a făcut o
relatare privind beneficiile șederii în străinătate din
perspectiva industriei. Victoria Reitter a completat
șirul prezentărilor cu o experiență proprie, și anume
călătoria ei prin America Centrală cu o persoană
imobilizată în scaun cu rotile, adăugând astfel o
perspectivă mai aventuroasă a învățării prin călătorii
în străinătate. O discuție de grup cu privire la valoarea
călătoriilor și mobilităților cu participanții din Suedia,
Spania, România, Turcia și Austria, a dat
participanților oportunitatea de a împărtăși

experiențele lor de mobilitate în străinătate. Nu în
ultimul rând aplicația M_APP a fost introdusă și
lansată în mod oficial.

M_APP DISPONIBILĂ
PENTRU
DESCĂRCARE
Fiind aproape de finalul
proiectului M_APP, aplicația
poate fi descărcată de pe
Google
Playstore
(https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ra
pidrabbit.mapp)
și
Apple
iStore
(https://itunes.apple.com/de/app/m-app-mobilelearning/id969073840?mt=8). După conectare fiecare
utilizator poate utiliza aplicația web sincronizată
accesibilă la webapp.mapp-project.eu (folosind
aceeași profil de user și de logare ca și cel utilizat pe
dispozitivul mobil).
Dacă vreți să fiți informat sau vreți să știți mai
multe despre proiect, vizitați pagina de web al
proiectului www.mapp-project.eu sau contactați-ne
direct.

DATE DE CONTACT PARTENERIAT
Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus (AT) (Coordonator)
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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