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START IN PROJESİNİN KONUSU AMACI NEDİR? 
 

START IN projesinin amacı “Sosyal Girişimcilik” 

zihniyetini canlandırmak,erken yaşlardan 

itibaren kapasite ve yetenekler 

geliştirmek ,genö sosyal girişimcilerin farklı 

sosyal,kültürel ve ekonomik bağlamlarda 

fikirlerini eyleme dönüştürebilecekleri temeller 

atmaktır. 

Proje eğitim çerçevesinde gençlerde sosyal 

inovasyonu ve sosyal girişimcilik becerilerini  

   arttırmak için pedagojik olarak gelişmiş bir      

ortam tasarlamayı ve geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

Bu, eğitmenler, öğrenciler ve paydaşlar 

arasında bir ortak oluşturma süreci aracılığıyla 

anlık içeriklerin oluşturulmasına olanak tanıyan 

uygulamalar ve çevrimiçi bir platform gibi 

didaktik materyaller ve son teknoloji BİT tabanlı 

araçlar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 

 
 

 

Projenin İlk Toplantısı 

 

Projenin başlangıç toplantısı 21 ve 22 Kasım 2017 

tarihlerinde İspanya'nın Valladolid kentinde 

gerçekleşmiştir. 

Toplantı sırasında Manisa İl MEM ekibi proje, 

hedefler, hedef grup, çıktılar, zaman çizelgesi vb. 

hakkında genel bir sunum yaptı. 

 
 

Proje çıktılarının potansiyel kullanıcıları okul 

öğretmenleri ve eğitimcilerdir ve projenin nihai 

yararlanıcıları ilk ve orta öğretim öğrencileridir. 
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Projenin amacı, genç öğrencilerin farklı 

bağlamlarda (sosyal, ekonomik ve kültürel) 

fikirleri eyleme dönüştürmelerini sağlamak ve 

onları teşvik etmek için bir “Sosyal Girişimci 

Zihniyet” i teşvik etmektir. 

START IN, gençlerde sosyal inovasyonu ve sosyal 

girişimcilik becerilerini artırmak için pedagojik 

olarak gelişmiş bir ortam tasarlamayı ve 

geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Proje Çıktıları 

 

Proje, ilgili ortaklar tarafından yönetilen aşağıdaki Fikri Çıktıları geliştirecektir: 

 

O1. Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi Üzerine Avrupa Eqf Temelli Müfredat - Dsec, Yunanistan. 

O2. Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi Üzerine Eğitim Modülleri - Cit, İrlanda.  

O3. Mobil Öğretimsel Öğrenme Uygulaması - Danmar, Polonya. 

O4. Çok Dilli E-Öğrenme Platformu- Infodef, İspanya.  

O5. Kişiye Özel Mobil Uygulama Seti. MPDNE, Türkiye.  

O6. Avrupa'da Kapsayıcı ve Yenilikçi Bir Girişimcilik Eğitimi Modeli Geliştirme Kılavuzu. Jamk, 

Finlandiya. 
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