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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
 

Τι έγινε στην 3η συνάντηση 

του έργου στη Φιλανδία και 

στην κοινή δράση 

εκπαίδευσης στα Χανιά; 

 
 

Συζήτηση για την αξιολόγηση 

και οριστικοποίηση των 

πνευματικών προϊόντων. 
 
 

Ακολουθήστε μας 

 
 

 

START-IN 
  3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
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JAMK ΚΑΙ MPDNE ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ 
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. 

O συντονιστής (MPDNE) παρουσίασε την ετήσια 
πρόοδο του έργου που συνδέεται με την ενδιάμεση 
έκθεση και την ετήσια αξιολόγηση. Όλες οι 
δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν  ή εξελίσσονται 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.  

Ο υπεύθυνος του δεύτερου πνευματικού προϊόντος 
(CIT) παρουσίασε το σχέδιο εργασίας και τη 
μεθοδολογία ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ενοτήτων 
για την καινοτόμο και συμπεριληπτική εκπαίδευση 
στην επιχειρηματικότητα. Συζητήθηκε η πρώτη 
έκδοση (v1) του αναλυτικού προγράμματος (Ο1) και 
εξετάστηκε για κάθε ενότητα αν: 1)Ανταποκρίνονται 
τα μαθησιακά αποτελέσματα στο αναλυτικό 
πρόγραμμα; 2)Είναι οι εργασίες προσανατολισμένες 
στην πράξη, καινοτόμες και αντίστοιχες του επίπεδου 
7 του Ευρωπαϊκό Πλαισίου Επαγγελματικών 
Προσόντων (EQF); 3)Μπορεί το υλικό να αξιοποιηθεί 
στο σχολείο για μαθητές κάτω των 18 ετών; 4)Δίνεται 
έμφαση στην κοινωνική και συμπεριληπτική 
επιχειρηματικότητα; 
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Κοινή Δράση Εκπαίδευσης Προσωπικού Χανιά, Ελλάδα 

 

Προσωπικό από τους οργανισμούς που 

συμμετέχουν στο έργο πήρε μέρος σε 

μια κοινή δράση εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης ικανοτήτων από τις 11 έως 

τις 15 Φεβρουαρίου 2019, με στόχο την 

εκπαίδευση στη μεθοδολογία και τα 

εργαλεία που  αναπτύχθηκαν κατά τη 

διάρκεια του έργου, προκειμένου να 

εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια των 

πιλοτικών δράσεων. 

Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

επικεντρώθηκε στα πνευματικά προϊόντα 

1, 2, 3 και 4. Επιπλέον από την 

DANMAR παρουσιάστηκε η δοκιμαστική 

έκδοση της εφαρμογής φορητών 

συσκευών του έργου START-IN. Κατά 

την ανάπτυξη αυτού του προϊόντος, οι 

συμμετέχοντες θα πάρουν μέρος σε μια 

διαδικασία σχεδιασμού με επίκεντρο τον 

μαθητή για να σχεδιάσουν, και να 

δοκιμάσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές 

μικροεφαρμογές για φορητές συσκευές 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες στους.  

 

 

 

 

Ένα εργαστήριο με θέμα «Η εκπαίδευση 

στο επιχειρείν στη Φιλανδία» 

πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή 

εκπαιδευτικών από το νομό Χανίων και των 

εταίρων του START IN. Το εργαστήριο 

πραγματοποιήθηκε από τις Piia Kolho και 

Pauliina Silvennoinen, λέκτορες στο 

Πανεπιστήμιο JAMK, στην Σχολή 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. 

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα 

Χανιά, στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και είχε 

ενταχτεί στη δράση εκπαίδευσης του 

START IN που φιλοξένησε η Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Οι 

εκπαιδευτικοί και οι εταίροι του START IN 

ενημερώθηκαν για την εκπαίδευση στο 

επιχειρείν στη Φιλανδία, και συζήτησαν 

θεμελιώδεις έννοιες και ορισμούς, τις 

επιμέρους ικανότητες που συνθέτουν την 

ικανότητα στο επιχειρείν και τις 

παιδαγωγικές μεθόδους που προτείνονται. 

Δοκιμάστηκαν παιδαγωγικές μέθοδοι 

κατάλληλες για εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα(Ανεστραμμένη μάθηση, 

Βιωματική Μάθηση, μέθοδος Gallery walk). 

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά στο 

εργαστήριο και εξέφρασαν το ενδιαφέρον 

τους να συμμετάσχουν στο πιλοτικό 

πρόγραμμα START IN.
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ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ : 

 
WEBSITE : https://startin.erasmus.site 

TWITTER: StartInProject1 

LINKEDIN: manisaecasproje@gmail.com 

FACEBOOK: START IN Erasmus+ KA 201 Strategic Partnership 
 

 
 

 

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. 

 
 


