
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
 

Τι συνέβη στην τελική συνάντηση 

του έργου που οργανώθηκε 

διαδικτυακά  αντί του τελικού 

συνεδρίου του έργου που 

προβλέπονταν να γίνει στην 

Τουρκία και ακυρώθηκε λόγω 

του Covid 19; 

  

Τέλος του Έργου… 

 
 

 

START-IN 
5o Ενημερωτικό Δελτίο 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟ MPDNE 
 
 
 
 

Αφού αναλύθηκαν τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν κατά 
τη διάρκεια των πιλοτικών δράσεων - ιδίως όσα 
σχετίζονταν με τα πνευματικά προϊόντα IO.4, IO.5 και 
IO.6 -  ενσωματώθηκαν στην τελική έκδοση των 
πνευματικών προϊόντων.  Επιπλέον υπήρξε συμφωνία 
για την τελική έκδοση των πνευματικών προϊόντων και  
για τις περαιτέρω δράσεις διάδοσης και αξιοποίησης του 
έργου. Αξιολογήθηκε επίσης η διαχείριση και η υλοποίηση 
του έργου και έγινε έλεγχος της προόδου των 
δραστηριοτήτων του έργου. Ο συντονιστής του έργου 
παρείχε οδηγίες για τη σύνταξη των αναφορών για τελική 
αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 
ελέγχου και της ποιοτικής αξιολόγησης. Όλοι οι εταίροι 
συνεργάστηκαν για την τελική  αξιολόγηση του έργου. 



5ο Ενημερωτικό Δελτίο 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ START-IN. ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ  ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ… 

 

ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  
 

Ένα θερμό ευχαριστώ σε όλα τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς 
και τους μαθητές που συμμετείχαν στο έργο στην Τουρκία, τη 
Φινλανδία, την Ελλάδα, την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, 
την Ισπανία. Με τη βοήθειά σας αποκτήσαμε πολύτιμη εμπειρία 
για να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε τους στόχους του 
έργου. 
Ευχαριστούμε επίσης τους ειδικούς που εργάστηκαν στις ομάδες 
καθοδήγησης του έργου στην Τουρκία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, 
την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, και την Ισπανία για την 
υποστήριξη και την πληροφόρηση που μας παρείχατε κατά τη 
σχεδίαση των δράσεων του έργου. 
Η συνεργασία μας έδωσε δύναμη και τώρα είμαστε έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της επιχειρηματικότητας στην 
Ευρώπη, εκπαιδεύοντας ικανούς εκπαιδευτικούς και δραστήριους 
νέους ανθρώπους.  

 

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. 
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