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Start up for Development (START UP) projesi, akıllı şehirler/köyler 
kavramına ve bu kavramın çevrelerinde akıllı çözümler uygulayan belediyeler 
tarafından anlaşılmasına odaklanıyor. 
 
Sorunun çok geniş olması, çözümlerin daha da geniş olması ve belediyeler için kapsamlı çözümler sunan 
uzman eksikliği nedeniyle akıllı şehirler/köyler kavramının belediyeler tarafından yetersiz seviyede 
anlaşıldığı önermesine dayanmaktadır. Özellikle de bu kadar uzmana sahip olmayı göze alamayan o küçük 
belediyeler tarafından. 

Projenin amacı, belediyelere akıllı şehirlerin/köylerin kendi ortamlarında ne anlama geleceğini net ve 
kapsamlı bir şekilde açık ve kapsamlı bir şekilde açıklayabilecek eğitmenler için bir kurs hazırlamaktır. 
Ayrıca, diğer eğitmenleri de eğitebilecekler ve böylece proje sonuçlarının daha fazla yayılmasına katkıda 
bulunabilecekler. Bu amaca ulaşmak için proje döneminde bir dizi fikri çıktıya ulaşılacaktır. Çalışma, 
belediyelerin ve eğitmenlerin ihtiyaçlarının incelenmesiyle başlayacak. Bunu takiben müfredat geliştirme 
çalışması yapılacaktır. Daha sonra kurs materyalleri geliştirilecek ve eğitmenlerin eğitimi için bir webinar 
düzenlenecektir. 

Projenin konsorsiyumu İspanya, Türkiye, Polonya, Bulgaristan ve Yunanistan’dan beş ortaktan 
oluşmaktadır. Projenin ana hedefi kitlesi proje süresince de eğitilecek yetişkin eğitimciler olacaktır. Nihai 
yararlanıcılar, ücretsiz olarak çevrimiçi bir kurs olacak yetişkin eğitimciler, akıllı şehirler / köy kavramının 
daha iyi anlaşılmasından yararlanacak belediye temsilcileri ve son olarak belediyelerinde akıllı 
çözümlerden doğrudan yararlanacak genel halk olarak tanımlanabilir. 

 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği 
destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan 
içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer 
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından 
Komisyon sorumlu tutulamaz.  

Bu proje, Erasmus+ Programı aracılığıyla Avrupa 
Komisyonu tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. 
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IO1 – İHTİYAÇ ANALİZİ: 
Akıllı şehirler kavramı üzerine belediyelerin bilgi ve ihtiyaçları üzerine anket. Bu IO bir araştırma 
raporu şeklindedir. Görev lideri tüm ortaklar için metodoloji hazırlayacaktır. Metodoloji, soru 
formunun şeklinde sunulacaktır. Ortaklar daha sonra görev liderine iletecekleri verileri toplamak için 
kendi ülkelerinde çalışacaklardır. Görev lideri, verileri müfredatın geliştirmesine yol açacak bir 
araştırma raporu şeklinde işler. 

IO2 – MÜFREDAT GELİŞTİRME: 
İhtiyaçların anketine dayanarak, çalışma müfredat geliştirme konusunda devam edecektir. İhtiyaçların 
anketi analiz edilecek ve müfredatın bağlamı hakkında genel bir karar alınacaktır. Lider ortak daha sonra 
ders materyalleri geliştiriciler için yönergeler hazırlayacaktır. Bu yönergelere dayanarak, kurs 
geliştiricileri projenin bir sonraki aşamasında ders materyallerinin hazırlanması üzerinde 
çalışabileceklerdir. Çıktı, asıl ders materyalleri üzerinde bir çalışmanın başlayabileceği bağlayıcı 
müfredat tasarımı şeklinde sunulacaktır. 

IO3 – KURS MATERYALLERİ GELİŞTİRME: 
Ders materyalleri başlangıçta yetişkin eğitmenler ve danışmanlar için yayın şeklinde sunulacaktır. Bir 
sonraki adımda Moodle e-öğrenme platformuna dönüştürülmek için dijital formda da mevcut 
olacaktır. Çıktı hem fiziksel materyaller hem de Moodle öğrenme platformu olacaktır. İçerik, 
ihtiyaçların ve özellikle geliştirilen müfredatın anketine göre daha da analiz edilecektir. 

IO4 – EĞİTMENLERİN EĞİTİMİ İÇİN WEBİNAR: 
Bu IO, kurs materyalleri geliştirildikten ve Moodle platformunda kullanılacak çevrimiçi öğrenme 
materyallerine dönüştürüldükten sonra düzenlenecektir. Web seminerleri iki amaca hizmet edecektir. 
İlk olarak, web seminerlerinden sonra derslerin katılımcıların geri bildirimlerine göre geliştirilebileceği 
gibi mümkün olan en iyi kaliteyi elde etmemize yardımcı olan bir pilot araç olacaktır. İkincisi, aynı 
zamanda bir yayılma aracı olarak hizmet verecekler. Kurs geliştiricilerinin en az elli katılımcıdan oluşan 
bir gruba canlı video-konferans oturumları üreteceği dört web semineri şeklinde sunulacaktır. 


