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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 

Komisja Europejska. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora 

i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
zawartych w niej informacji. 

 

 

 

 
 

O czym jest projekt START IN? 
 

Celem projektu START IN jest stymulowanie 

„nastawienia przedsiębiorczości społecznej”, 

rozwijanie zdolności i umiejętności od 

najmłodszych lat, wyznaczając ścieżki młodym 

przedsiębiorcom społecznym do przekształcania 

pomysłów w działanie w różnych kontekstach 

społecznych, kulturowych lub ekonomicznych. 

 

Projekt ma na celu zaprojektowanie i rozwinięcie 

zaawansowanego pedagogicznie środowiska 

dla pobudzania innowacji społecznych i 

społecznych umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości u młodych osób w ramach 

edukacji. 

 

Zostanie to przedstawione za pomocą 

materiałów dydaktycznych i 

najnowocześniejszych narzędzi opartych na 

technologiach informacyjno-komunikacyjnych, 

takich jak aplikacja mobilna i platforma 

internetowa, umożliwiając tworzenie treści ad hoc 

w procesie współtworzenia między 

nauczycielami, studentami i zainteresowanymi 

stronami. 

 

Spotkanie otwierające project 

Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się w 

Valladolid w Hiszpanii w dniach 21 i 22 

listopada 2017 r. 

Podczas spotkania zespół MPDNE przedstawił 

zarys projektu, cele, grupę docelową, 

planowane rezultaty, harmonogram, itp. 

Potencjalnymi użytkownikami rezultatów 

projektu są nauczyciele i edukatorzy, a 

ostatecznymi beneficjentami projektu są 

uczniowie szkół podstawowych i średnich. 

Celem projektu jest pobudzenie „społecznego 

i przedsiębiorczego nastawienia” młodych 

osób, aby umożliwić i zachęcić ich do 

przekształcania pomysłów w działanie w innym 

kontekście (społecznym, ekonomicznym i 

kulturowym). 

START IN ma na celu zaprojektowanie i rozwój 

zaawansowanego pedagogicznie środowiska 

dla pobudzania innowacji społecznych i 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 

społecznej u młodych osób. 
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Rezultaty projektu 

 

W ramach projektu opracowane zostaną następujące rezultaty pracy intelektualnej nadzorowane 

przez odpowiednich partnerów: 

 
O1. Europejski program nauczania oparty na EQF dotyczący włączającej i innowacyjnej edukacji 

w zakresie przedsiębiorczości - DSEC, Grecja. 

O2. Moduły szkoleniowe na temat edukacji włączającej i innowacyjnej w zakresie 

przedsiębiorczości - CIT, Irlandia.  

O3. Aplikacja mobilna - DANMAR, Polska. 

O4. Wielojęzycznej platformy e-learningowej - INFODEF, Hiszpania.  

O5. Zestaw samodzielnie opracowanych aplikacji mobilnej. MDPE, Turcja - powstałe w ramach 

dwóch etapów testowania; dostosowane do i każdego kontekstu krajów partnerskich biorących 

udział w testowaniu. 

O6. Przewodnik dotyczący tworzenia włączającego i innowacyjnego modelu edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości w Europie. JAMK, Finlandia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


