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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.  

4ο Δελτίο Τύπου 

Εβδομάδα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων EnterSchoolMind για την 

ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος στο Λονδίνο 

 

  

 

Δευτέρα 17-21 Φεβρουαρίου 2020 

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, άρχισε η «Εβδομάδα  Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων» 
για το έργο EnterSchoolMind. Οι εκπαιδευτές MMC,  υλοποίησαν τις δραστηριότητες, τις 
οποίες όλοι οι εταίροι είχαν σχεδιάσει  με σκοπό προωθήσουν την επιχειρηματική 
νοοτροπία στα σχολεία, μέσω της κατάρτισης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε 7 βασικές δεξιότητες κλειδιά. Οι εκπαιδευτές της MMC εκπαίδευσαν  
Κύπριους, Έλληνες και Βρετανούς  δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  στα νέα 
αναπτυγμένα προγράμματα σπουδών, στα υλικά  και την ύλη που σχεδιαστικάν από τους 
εταίρους, για την προώθηση του Επιχειρηματικού πνεύματος και της καινοτομίας στα 
σχολεία 

Η εταιρεία  15Βillion, που εδρεύει στο Λονδίνο-Ηνωμένο Βασίλειο, καλωσόρισε την 
«Εβδομάδα  Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων» του προγράμματος EnterSchoolMind, στο 
Λονδίνο,  όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι/έταιροι της  Κύπρου,  της Ελλάδας  και  του 
Ηνωμένου Βασίλειου. 

Την πρώτη ημέρα της «Εβδομάδας  Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων» παρουσιάστηκε η 
συνολική πορεία του έργου και τα αποτελέσματα των μαθησιακών δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιήθηκαν και έγιναν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Οι εταίροι εξέτασαν τα 
μαθησιακά αποτελέσματα και τα προγράμματα σπουδών που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο έργο για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Στη συνέχεια, οι εταίροι ενημερώθηκαν σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης, για το 
υλικό και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο έργο. Έγιναν προτάσεις για τροποποιήσεις του 
υλικού και ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα με την αξιολόγηση του υλικού που 
παρουσιάστηκε και τις συστάσεις για βελτιώσεις από τους συμμετέχοντες. Η ίδια 
διαδικασία ακολουθήθηκε και οι υπόλοιπες ημέρες της «Εβδομάδας  Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων»  

Την τελευταία ημέρα της «Εβδομάδας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων», οι εταίροι 
επανεξέτασαν και  το υλικό και συζήτησαν τι έχει σχεδιαστεί  ο καθένας  από τους εταίρους 
και τι βελτιώσεις χρειάζονται ώστε  να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα. 

Τέλος, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας και το σύστημα 
πιστοποίησης τα οποία θα εξεταστούν και θα συζητηθούν εκτενώς στην 3η διεθνή 
συνάντηση. Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί όχι μόνο για την αξιολόγηση του υλικού αλλά 
και για την οριστικοποίηση των βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν, καθώς και για τον 
καθορισμό των ημερομηνιών και του σχεδίου  και τις επόμενες ενέργειες. 

Το έργο ”EnterSchoolMind” χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 


