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HAZİRAN 2017 

 
Üçüncü INNOGROW Bültenine Hoşgeldiniz! 
 
Projenin nihai aylarında, ortaklar proje hedeflerinin ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 
yoğun bir şekilde çalıştılar. 

Üçüncü proje toplantısı, Barselona - İspanya’da 2 ve 3 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlendi. 
Ortaklar, Projenin nihai çıktısı olan INNOGROW App’in fonksiyonlarını geliştirmek üzerine 
çalıştılar. Kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye yönelik bu çalışmalar sonucunda uygulamada 
gerekli güncelleştirmeler yapıldı.   

INNOGROW App pilot uygulamalara hazır hale getirildiğinde, bir sonraki adım girişimcilik 
potansiyeline sahip kullanıcıları öğrenme süreçlerinde destekleyecek eğitmenleri bu sürece 
hazırlamak oldu. Bu kapsamda, Bükreş - Romanya’da 16-20 Ocak 2017 tarihleri arasında 
eğitmenlerin katılımı ile bir çalıştay düzenlendi. Ortak ülkelerin her birinden üçer eğitmenin 
(toplam 15 eğitmen) katıldığı çalıştayda, eğitmenler, etkileşim ve deneyim paylaşımının 
sağlandığı bir ortamda potansiyel pilot kullanıcıları destekleme konusunda gerekli eğitimleri 
almışlardır. Bu çalıştayda, aynı zamanda, eğitmenlerin içeriklerini geliştirdiği INNOGROW App’in 
daha da iyileştirilmesine yönelik testler gerçekleştirildi.  

       

Çalıştayın arkasından, ortak ülkelerde proje ortakları tarafından ve eğitmenlerin yönettiği 
bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Seminerlerin amacı, proje ortaklarının bulunduğu 
ülkelerde proje çıktıları ve faaliyetleri hakkında farkındalığı artırmak ve aynı zamanda potansiyel 
kullanıcıları INNOGROW App’e yönlendirmek oldu.  

Mart ve Haziran 2017 aylarında düzenlenen seminerlere toplam 161 kişi katıldı. Bu seminerlerin 
etkisiyle, 8 Haziran itibariyle toplam 300’den fazla kullanıcı INNOGROW App’e erişim sağladı ve 
sisteme kayıt olan ve öğrenme süreçlerine başlayanların sayısı 130’ün üzerine çıktı.   

 

 

 

 

http://app.innogrow.org/tr/accounts
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Nihai proje toplantısı 8 ve 9 Haziran tarihlerinde Bükreş - Romanya’da gerçekleştirildi. 
Toplantıda, projenin güncel ve nihai faaliyetleri gözden geçirildi, alınması gereken önlemler 
tartışıldı. 

Gelecek faaliyetlerden en önemlisi olan İnovatif Girişimcilik Kampı, 19-23 Haziran 2017 tarihleri 
arasında Selanik - Yunanistan’da, ortak ülkelerin her birinde INNOGROW App’i kullanarak eğitim 
süreçlerini ve İş Modellerini geliştiren kullanıcılar arasından seçilen 4’er kişinin katılımıyla 
gerçekleştirilecek. Bu eğitim programının amacı, kullanıcıların online eğitim süreçlerini sınıf içi 
eğitimlerle desteklemek ve iş modellerini hayata geçirilebilir hale getirmektir.  

Proje ortakları bu organizasyonu, proje ülkelerinden en iyi kullanıcılar ile bir araya gelmek için 
iple çekiyorlar.  

Proje hakkında daha fazla bilgi ve gelecek faaliyetleri takip etmek için, proje web sitemizi 
(www.innogrow.org) takip edebilirsiniz  

Bizi ayrıca Facebook’ta takip edebilirsiniz: 

  https://www.facebook.com/innogrowproject/ 

 

Proje Ortakları: 

 

 

 

 

 
 
 
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Burada 
yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı  sorumlu değildir.  
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