
Cultivate school entrepreneurial mind-set through holistic 
approach targeting teachers and pupils 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις 
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

6η Διακρατική Συνάντηση του EnterSchoolMind 

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021 

Διεξήχθηκε διαδικτυακά στις 2 Φεβρουαρίου 2021 η 6η Διακρατική Συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου 

EnterSchoolMind. Το EnterSchoolMind είναι ένα έργο διάρκειας 3 ετών που στοχεύει στην καλλιέργεια 

του επιχειρηματικού πνεύματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης για 

δασκάλους και μαθητές. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπροσώποι από όλους τους εταίρους του έργου 

και πιο συγκεκριμένα την MMC (Κύπρος), την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, τη ΔΗΜΗΤΡΑ (Ελλάδα), 

τη Rinova Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο) το πανεπιστήμιο FH Joanneum (Αυστρία), τη 15Billion (Ηνωμένο 

Βασίλειο), το Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα (Κύπρος), το 27ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας 

(Ελλάδα) και η GRUPPO4 (Ιταλία). Στη συνάντηση συζητήθηκαν η πρόοδος του έργου και τα επόμενα 

βήματα και τέθηκαν νέα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των μελλοντικών δραστηριοτήτων που 

είχαν αποφασιστεί. 

 
 
Η Διακρατική Συνάντηση ξεκίνησε με την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης 

του εκπαιδευτικού υλικού και των προγραμμάτων διδασκαλίας για τα πιλοτικά εργαστήρια των 

δασκάλων. Συμφωνήθηκε ότι οι εταίροι από Κύπρο, Ελλάδα, Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν 

να ξεκινήσουν την υλοποίηση των πιλοτικών εργαστηρίων για τουλάχιστον τρεις δεξιότητες και ότι αυτές 

καλό θα είναι να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Η MMC ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν 

στην Κύπρο διαδικτυακά εργαστήρια για τις 8 δεξιότητες (ξεκινώντας στις 3 Φεβρουαρίου και με 

διάρκεια μέχρι και τις 26 Μαρτίου). Συμφωνήθηκε επίσης ότι η αξιολόγηση των δασκάλων θα 

πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Moodle με την ταυτόχρονη επιτήρηση από την Κυπριακή Εταιρεία 

Πιστοποίησης. 

Το επόμενο θέμα που συζητήθηκε ήταν η πρόοδος της ανάπτυξης των εργαλείων αξιολόγησης για το 

επιχειρηματικό πνεύμα των μαθητών. 
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Αναφέρθηκε ότι η ανάπτυξη των δημιουργικών ιστοριών έχει ολοκληρωθεί κι έτσι θα μπορεί να ξεκινήσει 

η μετατροπή τους σε ηλεκτρονική μορφή για να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου. Ο σχεδιασμός της 

διαδικτυακής μεταφοράς των ιστοριών αποφασίστηκε από κοινού από όλους τους εταίρους. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκς με μια συζήτηση για την ολοκλήρωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων 

(εργαλείων) που θα χρησιμοποιηθούν από τους δασκάλους στα σχολεία με σκοπό την καλλιέργεια τους 

επιχειρηματικού πνεύματος των μαθητών. Συμφωνήθηκε ότι η δοκιμαστική φάση των εργαλείων αυτών 

θα πρέπει να ξεκινήσει μέσα στον Απρίλιο και να έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. 

Το έργο EnterSchoolMind χρηματοδοτείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

  


