
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Τι έγινε στην 2η συνάντηση 
του έργου στην Ιρλανδία; 
meeting in Ireland? 

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το 
έργο; 

 

 
 

 

START-IN 
2Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2 0 1 8 

 

 
 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ CIT ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MPDNE 

 

Στη δεύτερη συνάντηση στην ΙΡΛΑΝΔΙΑ, η 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, 

που είναι υπεύθυνη για το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

στην Καινοτόμο και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 

στο Επιχειρείν στην Ευρώπη συμβατό με το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων 

(ΙΟ1) (ΔΔΕ Χανίων) ανέλυσε τη σχεδίαση του 

αναλυτικού προγράμματος ώστε να είναι συμβατό 

με Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών 

Προσόντων (ΕQF), τον υπολογισμό του 

διδακτικού φόρτου (ECTS, ECVET) και την 

αντιστοίχιση του αναλυτικού με το Επίπεδο 7 του 

EQF. Τα πνευματικά προϊόντα 2 και 6 θα λάβουν 

υπόψη την τελική μορφή του αναλυτικού 

προγράμματος τις ενότητες και τον φόρτο 

εργασίας της κάθε ενότητας. 



 
START IN 2ο Ενημερωτικό Δελτίο 

 
 
 
 

 
 

ΙΟ2- Παρουσίαση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων για την Καινοτόμο και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο 

Επιχειρείν στην Ευρώπη, CIT 

IO4 – Πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης του S T A R T I N, INFODEF 

Παρουσίαση του Σχεδίου Ποιότητας και της Στρατηγικής Αξιολόγησης, MPDNE-Συντονιστής 

 
 

To CIT παρουσίασε το σχέδιο εργασίας και τη μεθοδολογία 

ανάπτυξης του ΙΟ2 και έκανε την κατανομή των εργασιών 

μεταξύ των εταίρων. 

Η INFODEF αναφέρθηκε στο ΙΟ4, την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών ενοτήτων των ψηφιακών μαθημάτων στην 

πλατφόρμα μάθησης και στη δημιουργία διαδραστικού 

περιεχομένου. 

Η κοινή δράση εκπαίδευσης των εταίρων προγραμματίστηκε 

για το Φεβρουάριο του 2019 στα Χανιά. 

 
                     

https://startin.erasmus.site/ 
 

 

Η εσωτερική αξιολόγηση της συνάντησης στο Cork 
προετοιμάστηκε από την Zabala.  

Ο συντονιστής MPDNE ετοίμασε το σχέδιο για τη 
διάχυση του προγράμματος το οποίο και απέστειλε 
στους εταίρους. Επίσης θα αναθεωρήσει τις 
εσωτερικές συμφωνίες που θα διορθωθούν και 
αποσταλούν στους εταίρους. 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

 


