
Λίγα λόγια από τον συντονιστή  εταίρο του έργου 

Για το έργο EnterSchoolMind 

Το έργο EnterSchoolMind αποσκοπεί στην ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού πνεύματος των μαθητών στη Δημοτική 

Εκπαίδευση σε Κύπρο, Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία. Με 

την καλύτερη κατανόηση της σημασίας που κατέχουν οι 

επιχειρηματικές δεξιότητες στις μέρες μας και με την 

παροχή  βοηθητικών εργαλείων, οι δάσκαλοι θα μπορούν 

να συμβάλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 

μαθητών που σχετίζονται με το επιχειρηματικό πνεύμα. 

Δεξιότητες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 

περιλαμβάνουν την ανάληψη της ευθύνης του καθενός 

για τη ζωή  του και τη δημιουργία πρωτοβουλιών που 

προσφέρουν αξία στην κοινωνία όπου υλοποιούνται.       

Οι κύριοι στόχοι του έργου ήταν:  

• Η διεξαγωγή έρευνας και ο εντοπισμός δεξιοτήτων 

σχετικών με το επιχειρηματικό πνεύμα των μαθητών, 

καθώς και η εξερεύνηση των εκπαιδευτικών 

δεξιοτήτων των δασκάλων στον συγκεκριμένο τομέα.  

• Η επικύρωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των 

δασκάλων μέσω της πιστοποίησης ISO 17024, 

ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο και το επαγγελματικό 

τους προφίλ.   

• Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος των 

μαθητών στη Δημοτική Εκπαίδευση, προσφέροντας μια 

σειρά εργαλείων με προσαρμοσμένες δραστηριότητες 

για κάθε δεξιότητα και κυρίως βιωματικές 

δραστηριότητες. 

• Η συμμετοχή των γονέων μέσω εξωσχολικών 

δραστηριότητων στο τελευταίο μέρος του έργου. 
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Σας καλωσορίζουμε στο 

τελευταίο ενημερωτικό 

δελτίο του έργου Enter-

SchoolMind. Το έργο έχει 

θέσει ως στόχο να εξοπλίσει 

τους μαθητές με δεξιότητες 

που σχετίζονται με το 

επιχειρηματικό πνεύμα. 

Για να επιτευχθεί αυτό, η 

πρώτη μας προτεραιότητα 

ήταν η ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού πνεύματος 

των δασκάλων,  παρέχοντάς 

τους τα κατάλληλα εργαλεία 

 

για να μπορέσουν με τη σειρά 

τους να καλλιεργήσουν αυτή 

τη νοοτροπία στους μαθητές 

τους. Για αυτό τον σκοπό, 

έχουμε συγκροτήσει μια 

ομάδα από αξιόλογους 

σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  α π ό  9 

διαφορετικούς οργανισμούς, 

ε κ π ρ ο σ ω π ώ ν τ α ς  5 

ευρωπαϊκές χώρες .  Η 

πλειοψηφία αυτών των 

εταίρων κατέχουν πολλά 

χρόνια εμπειρίας στον τομέα 

της εκπαίδευσης, ενώ δύο 

από τους εταίρους είναι δημοτικά 

σχολεία, εξασφαλίζοντας άμεση 

π ρ ό σ β α σ η  σ τ η  σ η μ ε ρ ι ν ή 

πραγματικότητα που επικρατεί στα 

σχολεία. 

Όλοι μαζί εργαστήκαμε για τη 

δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 

π ι σ τ ο π ο ί η σ η ς  γ ι α  τ ο 

επιχειρηματικό πνεύμα των 

δ α σ κ ά λ ω ν  σ τ η  Δ η μ ο τ ι κ ή 

Εκπαίδευση, που θα προσφέρεται 

και υπό τη μορφή πιστοποίησης 

I S O 1 7 0 2 4  ( π ι σ τ ο π ο ί η σ η 

προσωπικών δεξιοτήτων). 
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Η τελευταία Διακρατική Συνάντηση του EnterSchoolMind 

διεξήχθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στις 7 

Οκτωβρίου 2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 

όλες τις χώρες τις κοινοπραξίας: Κύπρο, Ιταλία, Ελλάδα, Μεγάλη 

Βρετανία και Αυστρία. Την εισαγωγή στη συνάντηση έκανε η  κα 

Χριστιάνα Κναή εκ μέρους του συνονιστή εταίρου του έργου, της 

MMC Mediterranean Management Center από την Κύπρο. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ασχολήθηκαν με την 

τακτοποίηση των τελευταίων εκκρεμοτήτων για τα παραδοτέα 

του έργου. Δόθηκαν επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τη 

διεξαγωγή των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων από τους 

εταίρους. 

Πολλαπλαστικές εκδηλώσεις 

6η Διακρατική Συνάντηση  

Μέσα στον Οκτώβριο έλαβαν χώρα τέσσερις 

πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις σε χώρες της 

κοινοπραξίας των εταίρων και πιο συγκεκριμένα σε 

Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία. Κάθε 

μια από αυτές τις εκδηλώσεις διήρκησε 3 με 4 ώρες και 

σε αυτές παρέστησαν εκπρόσωποι διάφορων 

ενδιαφερόμενων μερών του έργου: μέλη της 

Διεύθυνσης σχολείων (δημοσίων και ιδιωτικών), 

εκπαιδευτικοί και άλλα μέλη του προσωπικού σχολείων, 

αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της 

εκπαίδευσης, μέλη ιδιωτικών οργανισμών και γονείς. Ο 

σκοπός αυτών των εκδηλώσεων ήταν να 

παρουσιαστουν τα αποτελέσματα του έργου, δίνοντας 

έμφαση στην εκπαίδευση των δασκάλων για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με το 

επιχειρηματικό πνεύμα και την αντίστοιχη πιστοποίηση 

ISO. Παρουσιάστηκαν επίσης τα εργαλεία που 

αναπτύχθηκαν για την καλλιέργεια του επιχειρηματικού 

πνεύματος στους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των 

ψηφιακών ιστοριών και του επιτραπέζιου παιχνιδιού 

που δημιουργήθηκαν για τον σκοπό αυτό. 
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Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου 

Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου θα φιλοξενηθεί από τους 

servers της MMC Management Center και θα 

παραμείνει στο διαδίκτυο για χρόνια. Όλα τα 

αποτελέσματα του έργου θα είναι προσβάσιμα και 

διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας. Αυτό θα επιτυγχάνεται 

μέσω ενός τομέα μεταφόρτωσης (download) που θα 

υπάρχει και θα μπορούν εκεί οι επισκέπτες να βρουν τα 

τελικά παραδοτέα του έργου (εκθέσεις, υλικό και 

προγράμματα διδασκαλίας των εργαστηρίων, εργαλεία 

από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κ.ά.). Έτσι, τα 

αποτελέσματα του έργου θα μπορούν να αξιοποιηθούν 

και μετά τη χρηματοδότησή του. 

Παραθέτουμε μια λίστα του υλικού που θα είναι 

διαθέσιμο προς αξιοποίηση στην ιστοσελίδα του έργου: 
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• Το πρόγραμμα διδασκαλίας των εργαστηρίων 

για την «Ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

πνεύματος των δασκάλων Επίπεδο 6 (8 

δεξιότητες)» 

• Το εκπαιδευτικό υλικό των εργαστηρίων για την 

«Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος των 

δασκάλων Επίπεδο 6 (8 δεξιότητες)» 

• Τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν για τις 

δραστηριότητες  που αφορούν στην ανάπτυξη 

επιχειρηματικού πνεύματος των μαθητών 

• Το επιτραπέζιο παιχνίδι που θα είναι διαθέσιμο 

σε έντυπη μορφή προς εκτύπωση 



EnterSchoolMind  

Η κοινοπραξία του έργου 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ: 

 

 

http://enterschoolminds.projectsgallery.eu/  

 

 

Συντονιστής 

www.mmclearningsolutions.com/ 

Εταίροι 

www.dimitra.gr/ www.dimitra.gr/  www.rinova.co.uk/ www.fh-joanneum.at/ 

https://15billionebp.org/  

4th Primary School 

of Tirnavos  

Apostolos Varnavas 

Primary School  

http://dim-ap-varnavas-lef.schools.ac.cy/  https://blogs.sch.gr/4dimtyrnavlar/  

http://www.mmclearningsolutions.com/
http://www.rinova.co.uk/
https://15billionebp.org/
https://blogs.sch.gr/4dimtyrnavlar/

