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Start Up for Development projesinin 4. ULUSLARARASI TOPLANTISI Polonya'nın Kraków 
kentinde gerçekleşti. Toplantıya Bulgaristan ve Türkiye'den bir grup katılırken, İspanya ve 
Yunanistan'dan ortaklar çevrimiçi olarak katıldı..  

ÜÇÜNCÜ FİKRİ ÇIKTI (IO3) 

Ortaklık toplantısı, IO3 sonuçlarının nihai faaliyetlerine odaklandı - Eğitim materyallerinin 
geliştirilmesi. Modüller 5 farklı konuda geliştirilmiştir: 

 Akıllı Şehirler 
 Akıllı Yönetişim 
 Akıllı Çevre  
 Akıllı Ulaşım  
 Akıllı Yaşam 

Geçtiğimiz aylarda her bir ortak, eğitim materyalleri, her modülün konusuyla ilgili faaliyetler, 
ders planları ve modülün uygulanmasına yönelik metodolojilerin geliştirilmesinden sorumlu 
olmuştur. Materyaller ortakların dillerine çevrilmiştir ve proje web sitesinden erişilebilen 
Moodle öğrenme platformunda mevcuttur.  

DÖRDÜNCÜ FİKRİ ÇIKTI (IO4) 

Bir sonraki adım ve ayrıca dördüncü entelektüel çıktı (IO4), ortakların gelecekte eğitimin 
yürütülmesi için örnek ve destek materyali olarak hizmet edecek web seminerleri 
düzenlemesi ve kaydetmesidir. Tüm web semineri kayıtları, öğrenme platformunda ve 
YouTube kanalımızda da mevcut olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020-1-ES01-KA204-082611 www. startuperasmus.eu 



 

   

The European Commission support for the 
production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein. This project is co-
funded by the European Commission through the 
Erasmus+ Programme. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                        

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER 

 Bir sonraki proje toplantısı Ekim 2022'de İspanya'nın Castellón kentinde yapılacak 
ve proje koordinatörü EuroFUE-UJI'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.  

 Start Up For Development projesinin son toplantısı Aralık 2022'de Kocaeli, 
Türkiye'de Kocatürk Danışmanlık Şirketi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.  

 Tüm proje sonuçları geliştirildikten sonra, ortaklar proje için yaygınlaştırma 
etkinlikleri düzenleyecekler.  

PROJE ORTAKLARI 
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