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CUM SA NE GASITI REZULTATE PRINCIPALE 
ALE PROIECTULUI

 Unui nou model de educație pentru profesorii
din școlile primare și gimnaziale, bazat pe resurse
educaționale digitale complet gratuite și online;
Instrumentelor digitale flexibile și instrumentelor
de evaluare pe care profesorii le vor putea adopta
în lecțiile online pe termen scurt și lung;
Unui set de recomandări definite și validate de
profesori pentru a fi utilizate în mod practic în
timpul lecțiilor online chiar și după încheierea
proiectului;
Platforma „MY Smart School” și instrumentele
digitale pentru profesorii și elevii din clasele
primare și gimnaziale, utilizate chiar și după
finalizarea proiectului.
Metodelor și instrumentelor de formare pentru
învățământul la distanță pentru profesori, elevi și
școlile din invatamantul primar sau gimnazial.

Proiectul MYSS este legat de dezvoltarea resurselor
inovatoare și a instrumentelor digitale care vor servi
pe termen mediu-lung pentru evitarea nerealizarii
optime a activităților de predare cauzată de
pandemie și pentru a aborda în mod eficient o
potențială extindere a închiderii școlilor și - în
consecință - a maririi distanței dintre profesori si
elevi. Acest lucru va fi posibil datorită:

Metodologii educaționale pentru învățământul la distanță
și instrumente pentru profesori, elevi și medii școlare 

Data începerii proiectului: 2021-04-01
Durata totală a proiectului: 24 months
Data de încheiere a proiectului: 2023-03-31

Vizitați site-ul proiectului nostru: 

Urmăriți pagina noastră de Facebook:

Urmăriti pagina noastră LinkedIn:

Urmăriti canalul nostru de YouTube:



IDEEA CE A STAT LA
BAZA PROIECTULUI

Proiectul “MY Smart School” (MYSS) își
propune să îndeplinească mai multe
dintre cele mai urgente nevoi în
domeniul educațional, exprimate în
cadrul programului Erasmus+ în timpul
pandemiei de COVID, și în Planul de
acțiune pentru educație digitala,
precum si să ofere profesorilor (din şcoli
primare şi gimnaziale) „conținuturi de
învățare de înaltă calitate”.
Scopul principal al proiectului este
remodelarea şcoalii tradiţionale spre
“Învăţarea la Distanţă”. Acest obiectiv
principal se va  realiza prin cursuri
online dedicate, asupra modului de
abordare a predării şi comunicari prin
video-online, prin sesiuni totodata prin
modul de remodelare al programelor
de formare conform noului scenariu de
învățământ la distanță, o situație care
durează din 2020 până în prezent și
care ar putea continua și in viitorul an
scolar. Prin intermediul proiectului,
profesorii, școlile și institutiile de
formare vor avea acces la noi materiale
digitale și instrumente inovatoare ,ușor
de utilizat, platforme sigure care au in
vedere respectarea confidențialitatii și
standardelor etice. Mai mult, cu scopul
de a consolida abilitățile profesorilor în
contextul actual al transformării
digitale, va fi elaborat un set de „Jurnale
și Recomandări” pentru
sustenabilitatea și reproductibilitatea
obiectivelor, prin descrierea
experiențelor directe ale acestora și a
metodologiilor de predare adaptate la
diferitele clase, pentru a maximiza
impactul chiar si dupa finalizarea
proiectului.

Proiect „My Smart School”
încurajează profesorii să se
conformeze si instruiasca cu
noile programe de formare și
cu instrumentele digitale ale
învățământului la distanță

Proiectul oferă
profesorilor cursuri online

despre cum se poate
aborda predarea și

comunicarea prin sesiuni
video online și soluții

digitale concrete

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul MYSS dorește să sprijine profesorii in
ce priveste necesitatea de a remodela curricula
tradițională și mediile de formare către
învățarmantul la distanță. Principalul grup țintă
al proiectul MYSS este format din profesori care
provin din școlile primare și gimnaziale totodata
elevi cu vârsta cuprinsă între 6-18 ani, care vor
avea acces la noi resurse și instrumente online
necesare, pentru a fi implicați efectiv în
educația digitală incluzivă de înaltă calitate.
Proiectul oferă profesorilor cursuri online
despre modul de abordare a predării și
comunicării prin sesiuni video online, împreună
cu alte soluții digitale concrete și flexibile
bazate pe vârsta studenților, cu scopul final de a
rezolva cele mai mari probleme și limitări care
au apărut in carantina. Reorganizarea școlilor tradiționale

prin învățământ la distanță

GRUPURI ȚINTĂ

Profesori din clasele primare și
gimnaziale și elevi cu vârsta
cuprinsă între 6-18 ani;
Asociaţii şcolare;
Organisme de învățământ și
formare profesională;
Autorități publice implicate in
temele abordate de catre Proiectul.

NIVEL NAȚIONAL ȘI LOCAL
 

Profesori și elevi din școlile primare
și gimnaziale europene;
Asociații europene implicate în
activități de formare și
profesionalizare;
Autorități și institute publice
implicate in temele abordate de
catre Proiectul.

NIVEL EUROPEAN
 

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

IO1 - Cursuri online pentru profesori
- modul de abordare a predării și
comunicării prin sesiuni video;
IO2 - Platformă de e-learning pentru
profesori și studenți;
IO3 - Jurnalele și recomandările
profesorului.

A1 - Analiza nevoilor. Toți partenerii
vor efectua cercetări documentare
și interviuri cu focus grupuri, pentru
ca Consorțiul să dobândească o
viziune generală integrată asupra
nevoilor țărilor participante;
O1 - A2 Definirea obiectivelor,
nevoilor grupurilor țintă, obiectivelor
de formare și structurii programului;
O1- A3 Identificarea și analiza
materialului didactic;
O1-A4 Structurarea modulelor
programului pe baza vârstei,
profilului și nevoilor de pregătire ale
studenților;

Scopul principal al Proiectului MYSS va
fi atingerea rezultatelor intelectuale (IO
- Intellectual Outputs) ale proiectului,
strâns legate de dezvoltarea de soluții
diversificate care pot fi adaptate
nevoilor profesorilor din școlile primare
și gimnaziale:

În ceea ce privește activitățile legate de
IO1, partenerii vor lucra la o serie de
activități specifice:

O1-A5 Elaborarea materialului
didactic și a conținutului;
IO-A6 Faza de testare pilot.

Un manual care va colecta
experiențele profesorilor privind
educația digitală și schimbul de
perspective, precum și experiențele
și abordările acestora privind
învățământul la distanță;
Instrument de autoevaluare (SAT)
pentru profesori;
Campanii de publicitate pentru
profesori cu articole și scurte
videoclipuri.

Pentru activitățile legate de IO2,
materialul didactic de instruire pentru
profesori va fi transferat în cadrul
platformei Moodle (https://e-
trainingcentre.gr/) și ulterior disponibil
gratuit pe platforma noastră MYSS
(https://platform.myss-project.eu/). În
cadrul acestuia vor fi dezvoltate 8
unități care vor fi gata de utilizare sub
formă de resurse digitale de instruire la
nivel înalt pentru profesori.

În ceea ce privește IO3, vom oferi;

PROIECTUL MYSS PE SCURT

Instrumentele practice și resursele
inovatoare dezvoltate de consorțiul „MY
Smart School” vor fi diseminate astfel
încât să poată fi utilizate pe scară largă
chiar și după încheierea proiectului,
datorită potențialului ridicat de
transferabilitate a tuturor obiectivelor și
acțiunilor de implementare de către
toți partenerii.
Sustenabilitatea rezultatelor finale este,
de asemenea, legată de rețeaua
transnațională de școli primare și
gimnaziale implicate in proiect din
Italia, Grecia și România, ca parteneri
asociați ai proiectului MYSS.
Impactul va fi garantat și prin
traducerea rezultatelor intelectuale în
limbile țărilor partenere (cursuri online
IO1 și platformă e-learning IO2), iar în
cazul „Jurnalelor și recomandărilor
profesorilor (IO3)” prin traducerea lor în
7 limbi (EN, IT, GR, RO, DE, FR, ES) care, 

în scopuri de replicabilitate, vor fi
diseminate în canale și rețele specifice
de educație pe întreg teritoriul Uniunii
Europene.
În plus, în fiecare țară parteneră vor fi
organizate 3 Evenimente
Multiplicatoare bazate pe rolul cheie al
învățării la distanță și al competențelor
digitale, implicând profesori, elevi,
părinți, factori de decizie și autorități
publice din domeniul educației. Toate
aceste acțiuni vor contribui la întărirea
conștientizării politice, instituționale și
sociale în fiecare țară cu privire: la
posibilitatea de a investi în digitalizarea
școlii, în ceea ce privește remodelarea
curriculei tradiționale pornind de la
fundamente; catre investitii continue în
cursuri de perfecționare pentru
profesori, pentru personal tehnic și
elevi; catre modernizarea întregului
sistem școlar.

CONSORTIUL NOSTRU

VITECO (Italia)
IDEC (Grecia)
CENFORM (Romania)
Liceo Statale Ettore Majorana (Italia)
3rd Gymnazium of Nikaia (Grecia)
Scoala Gimnaziala CIUGUD
(Romania)

Proiectul este gestionat de un consorțiu
din 6 parteneri din trei ţări europene:

Organizațiile consorțiului au
caracteristici și domenii de specializare
diferite, garantând cooperarea
funcțională. De altfel, VITECO, o casă de
software specializată în dezvoltarea de
platforme e-learning, împreună cu
IDEC, un centru de învățare permanent
acreditat, CENFORM, organizație
implicată în activități de formare, și cele
3 școli - fiecare aparținând unei clase
diferite (primare și gimnaziale), vor
putea cataliza diseminarea bunelor
practici MYSS dincolo de granițele lor
naționale.

https://e-trainingcentre.gr/
https://platform.myss-project.eu/

