
TIEDOTE 1 
JOULUKUU 2017 

Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission 
tuella. Tämä julkaisu edustaa vain tekijän näkemyksiä, 
eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisussa 
olevien tietojen mahdollisesta käytöstä. 

 

 

 

 
 
Mistä START IN -hankkeessa on kyse? 

 

START IN -hankkeen tavoitteena on aktivoida 
"sosiaalista yrittäjyyttä ajattelevaa 
ajattelutapaa", kehittää nuorissa näitä 
valmiuksia ja kykyjä, luoda perusta nuorille 
sosiaalisille yrittäjille ideoiden muuntamiseksi 
toiminnaksi erilaisissa sosiaalisissa, kulttuurisissa 
tai taloudellisissa yhteyksissä. 

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja 
kehittää pedagoginen oppimisympäristö 
yhteisöllisen innovaation ja yrittäjyyden 
lisäämiseksi nuorissa. 

 

Tämä toteutuu didaktisten materiaalien ja 
tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien 
työkalujen, kuten sovellusten ja online-alustan 
avulla, mikä mahdollistaa ad hoc -sisällön 
luomisen yhdessä kouluttajien, opiskelijoiden 
ja sidosryhmien kanssa. 

 
 
 

Projektin aloituskokous  
 
Hankkeen aloituskokous pidettiin Valladolidissa, 
Espanjassa, 21. ja 22. marraskuuta 2017. 
 
Kokouksen aikana MPDNE-tiimi esitteli 
yleiskatsauksen projektista, tavoitteista, 
kohderyhmästä, tuotoksista, aikataulusta jne. 
 
 

 
 
 
Projektin tuotosten potentiaalisia käyttäjiä ovat 
peruskoulun opettajat ja toisen asteen opettajat 
ja kouluttajat.
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Hankkeen tavoitteena on kannustaa nuorten 
opiskelijoiden "sosiaalista yrittäjyyttä 
ajattelevaa ajattelutapaa" sekä mahdollistaa 
ja kannustaa heitä muuttamaan ideat 
toiminnaksi eri tilanteissa (sosiaalinen, 
taloudellinen ja kulttuurinen). 

 
START IN pyrkii suunnittelemaan ja kehittämään 
pedagogisesti edistyneen ympäristön nuorten 
sosiaalisen innovaation ja sosiaalisten 
yrittäjyystaitojen lisäämiseksi.

 

Projektin tuotokset 
 

Hankkeessa kehitetään seuraavat tuotokset, joista vastaavat seuraavat kumppanit: 
 
O1. Eurooppalainen EQF-pohjainen opetussuunnitelma osallistavasta ja innovatiivisesta 
yrittäjyyskasvatuksesta - DSEC, Kreikka. 
O2. Koulutusmoduulit osallistavasta ja innovatiivisesta yrittäjyyskasvatuksesta - CIT, Irlanti.  
O3. START IN mobiiliopetusohjelma - DANMAR, Puola. 
O4. START IN monikielinen verkko-oppimisalusta - INFODEF, Espanja.  
O5. START IN Räätälöity mobiilisovellus. MDPE, Turkki. 2. pilotointivaihe. Kunkin kontekstin ja 
aihealueen soveltaminen ja tarpeiden ratkaiseminen kehittämällä omaa sisältöä. 
O6. Opas osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskoulutusmallin kehittämiseen Euroopassa. JAMK, 
Suomi. 
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