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START UP FOR DEVELOPMENT
Projekt Start up for Development (START UP) koncentruje się na koncepcji
inteligentnych miast/wiosek i zrozumieniu tej koncepcji przez gminy, które wdrażają
inteligentne rozwiązania w swoim otoczeniu.
Opiera się on na założeniu, że zrozumienie koncepcji inteligentnych miast/wiosek przez gminy jest na
niskim poziomie ze względu na to, że problem jest zbyt szeroki, rozwiązania jeszcze szersze, a
również jest brak ekspertów oferujących kompleksowe rozwiązania dla gmin. Szczególnie tych małych
gmin, które nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie takich ekspertów.
Celem projektu jest przygotowanie kursu dla trenerów, którzy będą w stanie dać gminom jasne i
kompleksowe wyjaśnienie, co oznaczają inteligentne miasta/wioski w ich konkretnym środowisku. Co
więcej, będą oni również w stanie prowadzić szkolenia dla innych trenerów i w ten sposób przyczynić
się do dalszego rozpowszechniania wyników projektu. Aby osiągnąć ten cel, zestaw rezultatów
zostanie osiągnięty w czasie trwania projektu. Rozpocznie się on od badania potrzeb gmin i trenerów.
Następnie zostanie opracowany program nauczania. Następnie opracowane zostaną materiały
szkoleniowe i zorganizowane webinarium dla trenerów.
Konsorcjum projektu składa się z pięciu partnerów z Hiszpanii, Turcji, Polski, Bułgarii i Grecji.
Główna grupa docelowa projektu będzie reprezentowana przez edukatorów dorosłych, którzy
zostaną przeszkoleni również w czasie trwania projektu. Beneficjenci końcowi mogą być zdefiniowani
jako edukatorzy dorosłych, dla których kurs online będzie dostępny za darmo, przedstawiciele gmin,
którzy skorzystają z lepszego zrozumienia koncepcji inteligentnych miast/wiosek i wreszcie ogół
społeczeństwa, który bezpośrednio skorzysta z inteligentnych rozwiązań w swoich gminach.
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REZULTAT 1 - Badanie potrzeb:
Badanie wiedzy i potrzeb gmin na temat koncepcji smart cities. Rezultat ma formę raportu z badań.
Lider zadania przygotuje metodologię dla wszystkich partnerów. Metodologia zostanie
przedstawiona w formie kwestionariusza, a następnie partnerzy będą pracować w swoich krajach
nad zbieraniem danych, które następnie przekażą liderowi zadania. Lider zadania opracuje dane w
formie raportu badawczego, który będzie podstawą do opracowania programu nauczania.

REZULTAT 2 - Opracowanie programu nauczania

Na podstawie badania potrzeb będą kontynuowane prace nad rozwojem programu nauczania. Badanie
potrzeb zostanie przeanalizowane i podjęta zostanie ogólna decyzja co do kontekstu programu
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nauczania. Następnie partner wiodący przygotuje wytyczne dla osób opracowujących materiały
szkoleniowe. Na podstawie tych wytycznych twórcy kursów będą mogli pracować nad
przygotowaniem materiałów kursowych w kolejnym etapie projektu. Rezultat będzie na końcu
przedstawiony w formie wiążącego projektu programu nauczania, na podstawie którego będzie można
rozpocząć pracę nad właściwymi materiałami kursowymi.

REZULTAT 3 - Opracowanie materiałów do kursu

Materiały szkoleniowe będą początkowo dostępne w formie publikacji dla dorosłych trenerów i
konsultantów. W następnym kroku będą one dostępne również w formie cyfrowej, aby mogły
zostać przekształcone w platformę e-learningową Moodle. Efektem końcowym będą zarówno
fizyczne materiały, jak i platforma edukacyjna Moodle. Zawartość będzie dalej udoskonalana w
oparciu o badanie potrzeb, a w szczególności o opracowany program nauczania.

REZULTAT 4 - Webinarium szkoleniowe dla trenerów

Ten rezultat zostanie zorganizowany po opracowaniu materiałów kursu i przekształceniu ich w
materiały do nauki online z wykorzystaniem platformy Moodle. Webinaria będą służyć dwóm celom.
Po pierwsze, będą narzędziem pilotażowym, które pomoże nam osiągnąć najlepszą możliwą jakość,
ponieważ po webinariach kursy nadal mogą być ulepszane w oparciu o informacje zwrotne od
uczestników. Po drugie, będą również służyć jako narzędzie upowszechniania. Będą one oferowane w
formie czterech webinariów, podczas których twórcy kursu przeprowadzą sesje wideokonferencyjne
na żywo dla grupy minimum pięćdziesięciu uczestników.
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