
Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο 

ενημερωτικό δελτίο του προγράμ-

ματος EnterSchool-Mind. Το έργο 

αυτό έχει σχεδιαστεί για να εξο-

πλίσει τους νέους μαθητές με 

δεξιότητες που σχετίζονται με την 

επιχειρηματική νοοτροπία. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, 

προτεραιότητα μας είναι να 

αναπτύξουμε αρχικά την επιχει-

ρηματική νοοτροπία των εκπαι-

δευτικών και στη συνέχεια να 

τους εξοπλίσουμε με τα κατάλλη-

λα εργαλεία για την καλλιέργεια 

της επιχειρηματικής νοοτροπίας 

των μαθητών τους. 

Για να υλοποιήσουμε αυτόν τον 

στόχο, αναπτύξαμε μια ομάδα 

συνεργατών από εννέα διαφορε-

τικούς οργανισμούς, που εκπρο-

σωπούν πέντε χώρες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. 

Όλοι οι εταίροι έχουν μεγάλη 

εμπειρία στον τομέα της εκπαί-

δευσης και της κατάρτισης, ενώ 

δύο δημοτικά σχολεία παρέχουν 

την προοπτική της σημερινής 

σχολικής πραγματικότητας. 

Όλοι μαζί συνεργάζονται για τη 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

επαγγελματικού προσόντος για 

την επιχειρηματική νοοτροπία 

των δασκάλων στα δημοτικά 

σχολεία, που θα πιστοποιηθεί 

μ έ σ ω  τ ο υ  I S O 1 7 0 2 4 

(πιστοποίηση προσωπικών ικανο-

τήτων). 

Μείνετε συντονισμένοι για τακτι-

κές ενημερώσεις σε αυτή τη νέα 

προσπάθεια . 

Μήνυμα από τον συντονιστή  

Σχετικά με το έργο «EnterSchoolMind» 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιο-

λόγησε την ικανότητα επιχει-

ρηματικότητας ως μία από 

τις βασικές ικανότητες που 

απαιτούνται για την προσωπι-

κή ανάπτυξη, την κοινωνική 

ένταξη, την ενεργό συμμετο-

χή των πολιτών και την απα-

σχόληση. Το επιχειρηματικό 

πνεύμα συμβάλλει στην αει-

φόρο ανάπτυξη σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο και 

στην κοινωνική συνοχή. 

Το έργο EnterSchoolMind 

απευθύνεται στην ανάπτυξη 

της επιχειρηματικής νοοτρο-

πίας των μαθητών ,στα δημο-

τικά σχολεία της Κύπρου, της 

Ελλάδας και της Μεγάλης 

Βρετανίας. Αυξάνοντας την 

κατανόηση της σπουδαιότη-

τας των επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων από τους δασκά-

λους και εξοπλίζοντας τους 

με εργαλεία υποστήριξης, 

αναμένεται ότι με τη σειρά 

τους θα αναπτύξουν τις δε-

ξιότητες των μαθητών που 

σχετίζονται με το επιχειρημα-

τικό πνεύμα, το οποίο θεωρεί-

ται ότι βοηθάει στην ανάλη-

ψη ευθυνών και πρωτοβου-

λιών. 

Οι κύριοι στόχοι του έργου 

είναι: 

· Να διεξάγει έρευνες και να 

προσδιορίσει τις απαιτούμε-

νες ικανότητες σε σχέση με 

την επιχειρηματική νοοτροπία 

των μαθητών και να αναπτύ-

ξει την κατάρτιση των εκπαι-

δευτικών σε αυτόν τον τομέα. 

· Να επικυρώσει τα επιχειρη-

ματικά προσόντα των εκπαι-

δευτικών με πιστοποιητικό 

ISO 17024 και να ενισχύσει 

το προφίλ του επαγγέλματός 

τους. 

· Να αναπτύξει το επιχειρημα-

τικό πνεύμα των μαθητών 

στα δημοτικά σχολεία, προ-
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σφέροντας ένα σύνολο 

εργαλείων με συγκεκριμένες 

βιωματικές δραστηριότη-

τες. 

• · Τέλος, να παρακινήσει 

τους γονείς να συμμετά-

σχουν σε σχετικές εξω-

σχολικές δραστηριότητες.  

 



εκπαιδευτικούς, επιχειρηματικούς εκπρο-

σώπους και υπεύθυνους για τη χάραξη 

πολιτικής, συζήτησαν και προσδιόρισαν 

τις ικανότητες που σχετίζονται με το επι-

χειρηματικό πνεύμα που μπορεί να ανα-

πτυχθεί σε δημοτικό σχολείο. 

H πρώτη συνάντηση του EnterSchool-

Mind πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Νο-

εμβρίου 2018 στη Λευκωσία, Κύπρο. Την 

συνάντηση άνοιξε η κ. Χριστιάνα Κναής  

εξ ονόματος του συντονιστή του Mediter-

ranean Management Centre και αποτέ-

λεσε μια καλή ευκαιρία για τους συμμετέ-

χοντες εκπροσώπους των εταίρων ιδρυ-

μάτων να συζητήσουν θέματα σχετικά με 

τη διαχείριση του έργου. Επίσης, παρου-

σιάστηκε το “Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχει-

ρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής”,το οποίο θα χρησιμεύσει ως κατευ-

θυντήρια γραμμή για το έργο, και έγιναν 

ορισμένες πρώτες διευκρινίσεις για την 

κατανόηση των ικανοτήτων. 

EnterSchoolMind Πρώτη Συνάντηση  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που συνείσφερε 

με την εμπειρία του για να προσδιορίσει 

τις πιο σχετικές ικανότητες της Entre-

Comp που θα χρησιμοποιηθούν στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι συμμετέχο-

ντες βρήκαν την εμπειρία αυτής της ομά-

δας εστίασης πολύ χρήσιμη τόσο σε παι-

δαγωγικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπε-

δο. Βρήκαν επίσης χρήσιμη την ιδέα της 

ενσωμάτωσης των δεξιοτήτων και των 

Η ομάδα εργασίας στην Κύπρο πραγμα-

τοποιήθηκε την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 

2019 (19:00 - 21:00) στις εγκαταστά-

σεις της MMC στην οδό  Ίμβρου, Λευκωσί-

α ,Κύπρος. Έντεκα άτομα συμμετείχαν 

συνολικά με εννέα καθηγητές πρωτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης (ένας διευθυντής και 

ένας βοηθός επικεφαλής) ένας εκπρόσω-

πος του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου 

και ένας εκπρόσωπος  από το Κυπριακό 

ικανοτήτων επιχειρηματικής νοοτροπίας 

στην καινοτομία και την πρωτοπορία της 

πρωτοβάθμιας εκπαιδευτικής διαδικασί-

ας. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι 

το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα 

αυτής της δραστηριότητας προέρχονται 

απευθείας από ενεργούς εκπαιδευτικούς, 

οι οποίοι θα είναι επίσης μέρος των τελι-

κών χρηστών των αποτελεσμάτων αυτού 

του προγράμματος.  

Εντοπισμός των σημαντικότερων δεξιοτήτων  

Πρώτη συνάντηση στη Λευκωσία , Κύπρος 

Ομάδα εργασίας στην Κύπρο  

 

Ο πρώτος στόχος ήταν να προσδιορι-

στούν οι οκτώ σημαντικότερες ικανότητες 

του EntreComp ή οποιεσδήποτε άλλες 

ικανότητες που προσδιορίστηκαν για να 

αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος EnterSchoolMind. 

Ως πρώτο βήμα, εφαρμόστηκαν ομάδες 

εστίασης σε όλες τις εμπλεκόμενες χώ-

ρες, όπως η Κύπρος (MMC) Ελλάδα 

(DIMITRA), το Ηνωμένο Βασίλειο (Rinova) 

και η Αυστρία (FH Joanneum).Οι ομάδες 

εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενες από 

EntreComp: Το πλαίσιο για την 

επιχειρηματική ικανότητα που 

δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

http://publications.jrc.ec.europa. 

e u / r e p o s i t o r y / b i t s t r e a m /

JRC101581/lfna27939ene.epub 
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Η εταιρία Rinova οργάνωσε τη συνάντηση της 

ομάδας εστίασης στις 7 Φεβρουάριου 2019 

στο δημοτικό σχολείο Kensington με 9 συμμε-

τέχοντες, από τους οποίους 7 ήταν εκπαιδευτι-

κοί, 1 επιχειρηματικό εκπρόσωπο και 1 υπεύ-

θυνο χάραξης πολιτικής. Εργάσθηκαν με εν-

διαφέρον, καθώς θεώρησαν ότι πρόκειται για 

έναν τομέα εργασίας που ήδη αναπτύσσεται 

στα σχολεία και είναι πρόθυμοι να συμμετά-

σχουν σε μελλοντικές δράσεις του έργου. Ολο-

κλήρωσαν όλες τις δραστηριότητες και προ-

σβλέπουν στα επόμενα στάδια του έργου.  

Η συνάντηση της ελληνικής ομάδας εργα-

σίας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά-

σεις του 4ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνά-

βου. Οι συμμετέχοντες ήταν δάσκαλοι και 

διευθυντές από δύο σχολεία καθώς και 

μέλη του συλλόγου γονέων των σχολείων 

και εκπρόσωποι επιχειρήσεων. 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν 

περισσότερους από έναν ρόλους. 

Η ομάδα ενδιαφέρθηκε για το περιεχόμε-

νο του έργου και συμμετείχε πολύ ενεργά. 

Η συζήτηση διήρκησε λίγο περισσότερο 

από το αναμενόμενο, αλλά ήταν πολύ 

καρποφόρα και όλοι εξέφρασαν τις από-

ψεις τους. Αυτό τους ενθάρρυνε περισσό-

τερο να συμμετάσχουν σε μελλοντικές 

δραστηριότητες του έργου και να χρησι-

μοποιήσουν τα αποτελέσματά του.  

ενδιαφέρον στην επιχειρηματικότητα και 

την ηθική. Οι συμμετέχοντες είχαν μια 

ζωντανή και παραγωγική επικοινωνία και 

εντόπισαν οκτώ σημαντικές δεξιότητες 

για την ανάπτυξη στα δημοτικά σχολεία. 

Η επιχειρηματική νοοτροπία δεν πρέπει 

να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά να δη-

μιουργεί πρόσθετη αξία στην κοινότητα 

και το περιβάλλον.  

Η ομάδας εργασίας στην Αυστρία συνα-

ντήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2019 στο 

Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών 

FH JOANNEUM. Η ομάδα εστίασης απαρ-

τιζόταν από πέντε δασκάλους δημοτικών 

σχολείων, μεικτών ηλικιών και φύλλου, 

από την πόλη του Γκρατς και τις γύρω 

περιοχές, καθώς και από δύο εκπροσώ-

πους επιχειρήσεων και ένα καθηγητή του 

Πανεπιστημιακού Κολλεγίου Στυρίας της 

Εκπαίδευσης Δασκάλων με ερευνητικό 

Ομάδα εργασίας του Ηνωμένου 

Βασιλείου  

Ομάδα εργασίας στην Αυστρία  
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Συμμετέχοντες της ομάδας εστίασης στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τις σημαντικότερες 

δεξιότητες  



Enter School Mind  

Η ομάδα του έργου  

Μπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας εδώ: 

http://

enterschoolminds.projectsgallery.eu/ 

  

Συντονιστής  

www.mmclearningsolutions.com/ 

Εταίροι  

www.dimitra.gr/ www.cycert.org.cy 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/  
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