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ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

·ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης για τους
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βασίζεται σε
ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και μια ψηφιακή
πλατφόρμα μάθησης,
·προσαρμοσμένα και ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία
και μέσα αξιολόγησης που θα αξιοποιούνται από
τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των
διαδικτυακών μαθημάτων τους βραχυπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα,
ένα σύνολο συστάσεων που καθορίστηκαν και
επικυρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς για να
χρησιμοποιηθούν στην πράξη κατά τη διάρκεια
των διαδικτυακών μαθημάτων και μετά τη λήξη του
έργου,
την ηλεκτρονική πλατφόρμα MY Smart School και
τα ψηφιακά εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές/μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα διατίθενται
και μετά τη λήξη του έργου.

Το έργο σχετίζεται αναμφίβολα με την ανάπτυξη
καινοτόμων πόρων και ψηφιακών εργαλείων που θα
συμβάλουν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα στον
περιορισμό της απώλειας εκπαιδευτικών ευκαιριών
και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας πιθανής
παράτασης του κλεισίματος των σχολείων και - ως
συνέπεια - της υιοθέτησης της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Αυτό θα καταστεί εφικτό χάρη σε:

Εκπαιδευτικές μεθοδολογίες για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και εργαλεία για εκπαιδευτικούς, μαθητές/

μαθήτριες και σχολικά περιβάλλοντα

Έναρξη του έργου: 01/04/2021
Συνολική διάρκεια του έργου: 24 μήνες
Λήξη του έργου: 31/03/2021

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο
του έργου: 

Ακολουθήστε τη σελίδα μας
στο Facebook:

Ακολουθήστε τη σελίδα μας
στο LinkedIn:

Ακολουθήστε το κανάλι μας
στο YouTube:



Η ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΡΓΟ
Το έργο "MY Smart School" (MYSS)
στοχεύει στην ικανοποίηση αρκετών από
τις πιο επείγουσες ανάγκες στον
εκπαιδευτικό τομέα που εκφράστηκαν
στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+ κατά τη διάρκεια της
πανδημίας COVID και στο σχέδιο δράσης
για την ψηφιακή εκπαίδευση, όπως η
παροχή στους εκπαιδευτικούς (τόσο από
την πρωτοβάθμια όσο και από τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση) "μαθησιακού
περιεχομένου υψηλής ποιότητας". Κύριος
στόχος του έργου είναι η
αναδιαμόρφωση του παραδοσιακού
σχολείου προς την κατεύθυνση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτός ο κύριος
στόχος θα επιτευχθεί με ειδικά
ηλεκτρονικά μαθήματα σχετικά με τον
τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας και
της επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών
βιντεοσκοπημένων συνεδριών και
σχετικά με τον τρόπο αναδιαμόρφωσης
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
σύμφωνα με το νέο σενάριο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, μιας
κατάστασης που διαρκεί από το 2020
μέχρι σήμερα και θα μπορούσε να
συνεχιστεί και για το επόμενο σχολικό
έτος. Χάρη στο έργο, οι καθηγητές, τα
σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα
εφοδιαστούν με έναν νέο φιλικό προς τον
χρήστη ψηφιακό εξοπλισμό, εργαλεία και
ασφαλείς πλατφόρμες που σέβονται την
ιδιωτική ζωή και τα ηθικά πρότυπα.
Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθούν οι
δεξιότητες των εκπαιδευτικών σε αυτό το
πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού,
θα αναπτυχθούν ένα σύνολο από
"Ημερολόγια εκπαιδευτικών και
Συστάσεις" με σκοπό τη βιωσιμότητα και
αναπαραγωγιμότητα περιγράφοντας τις
διδακτικές τους εμπειρίες και
μεθοδολογίες προσαρμοσμένες στην
ηλικία των μαθητών, για να
μεγιστοποιηθεί  η επίδραση του έργου
και μετά την ολοκλήρωσή του.

Το My Smart School
ενθαρρύνει τους δασκάλους
να ενημερώνονται για τα νέα
προγράμματα σπουδών και
τα ψηφιακά εργαλεία της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης

Το Έργο προσφέρει στους
καθηγητές διαδικτυακά

μαθήματα σχετικά με τον
τρόπο προσέγγισης της

διδασκαλίας και της
επικοινωνίας μέσω

διαδικτυακών συνεδριών
βίντεο και συγκεκριμένων

ψηφιακών λύσεων

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΜΕ

Το πρόγραμμα MYSS στοχεύει στην υποστήριξη
των εκπαιδευτικών ώστε να συμβαδίσουν με την
ανάγκη αναδιαμόρφωσης των παραδοσιακών 
 προγραμμάτων  σπουδών και περιβαλλόντων
μάθησης προς την κατεύθυνση της εξ
αποστάσεως εκπάιδευσης. Η κύρια ομάδα-στόχος
του MYSS είναι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητές/
μαθήτριες των  σχολείων μεταξύ 6-18 ετών, στους
οποίους θα παρασχεθούν καινοτόμοι
διαδικτυακοί πόροι και εργαλεία που χρειάζονται
για να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε ψηφιακή
εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και χωρίς
αποκλεισμούς.
Το έργο παρέχει στους εκπαιδευτικούς
ηλεκτρονικά μαθήματα σχετικά με τον τρόπο
προσέγγισης της διδασκαλίας και την επικοινωνία
μέσω διαδικτυακών βιντεοσκοπημένων 
 συνεδριών καθώς και άλλες ευέλικτες και
συγκεκριμένες ψηφιακές λύσεις που βασίζονται
στην ηλικία των μαθητών, με τελικό στόχο την
επίλυση των κύριων ζητημάτων που
αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του εκγλεισμού
λόγω της πανδημίας.

Αναδιαμόρφωση των παραδοσιακών
σχολείων προς την κατεύθυνση της

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ΟΜΑΔΕΣ- ΣΤΟΧΟΙ

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
Εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες
ηλικίας 6-18 ετών
Ενώσεις εκπαιδευτικών
Ενώσεις που εκπροσωπούν την ΕΕΚ
(Επαγγελματική Εκπαίδευση,
Επαγγελματική Κατάρτιση)
Δημόσιες Αρχές που σχετίζονται με
τα θέματα του έργου.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
 Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

εκπαίδευση
Εκπαιδευτικοί και μαθητές/
μαθήτριες πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ευρωπαϊκές ενώσεις που
ασχολούνται με δραστηριότητες
εκπαίδευσης και κατάρτισης
Δημόσιες αρχές και ιδρύματα που
σχετίζονται με τα θέματα του έργου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1ο Παραδοτέο - My Smart School
-ηλεκτρονικά μαθήματα για
εκπαιδευτικούς - πώς να
προσεγγίσουν τη διδασκαλία και την
επικοινωνία μέσω διαδικτυακών
βιντεοσκοπημένων συνεδριών.
2οΠαραδοτέο - Ηλεκτρονική
πλατφόρμα MY Smart School για
εκπαιδευτικούς και μαθητές/
μαθήτριες.
3οΠαραδοτέο - Ημερολόγια
εκπαιδευτικών και Συστάσεις.

Α1 Ανάλυση αναγκών. Όλοι οι εταίροι
πραγματοποίησαν έρευνα γραφείου
και συνεντεύξεις με ομάδες εστίασης,
προκειμένου η κοινοπραξία να
αποκτήσει μια ολοκληρωμένη
επισκόπηση των αναγκών  στις
συμμετέχουσες χώρες.
1ο Παραδοτέο -A2 Καθορισμός των
στόχων, ανάγκες των ομάδων στόχων ,
μαθησιακά αποτελέσματα και δομή
του προγράμματος.
1ο Παραδοτέο- Α3 Προσδιορισμός και
ανάλυση του μαθησιακού υλικού.
1ο Παραδοτέο- Α4. Σχεδιασμός των
ενοτήτων του προγράμματος με βάση
τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών
σύμφωνα με την ηλικία και το προφίλ
των μαθητών /μαθητριών.

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου MYSS θα
είναι είναι τα παραδοτέα , που
σχετίζονται αυστηρά με την ανάπτυξη
διαφοροποιημένων λύσεων οι οποίες
μπορούν να προσαρμοστούν στις
ανάγκες των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης:

Για τις εργασίες που σχετίζονται με το 1ο
Παραδοτέο, οι εταίροι θα εργαστούν σε
μια σειρά από συγκεκριμένες
δραστηριότητες:

1ο Παραδοτέο -Α5. Ανάπτυξη
μαθησιακού υλικού και περιεχομένου.
1ο Παραδοτέο -A6. Φάση πιλοτικής
δοκιμής

Εγχειρίδιο με συλλογή εμπειριών των
εκπαιδευτικών σχετικά με την
ψηφιακή εκπαίδευση και ανταλλαγή
οραμάτων, εμπειριών και
προσεγγίσεων για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση
SAT (εργαλείο αυτοαξιολόγησης) για
Εκπαιδευτικούς 
Εκστρατεία ενημέρωσης καθηγητών
μέσω μικρώνάρθρων και μικρών
βίντεο από τις μαρτυρίες των
εκπαιδευτικών.

Για την εργασία που σχετίζεται με το 2ο 
 Παραδοτέο, θα καθορίσουμε το
εκπαιδευτικό υλικό για τους
εκπαιδευτικούς, το οποίο θα είναι
προσβάσιμο σε μια πλατφόρμα Moodle
(https://e-trainingcentre.gr/) και το
οποίο θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε
όλους τους εκπαιδευτικούς ως ασύγχρονα
ηλεκτρονικά μαθήματα στην πλατφόρμα
MYSS (https://platform.myss-
project.eu/).
Στο εσωτερικό της, θα αναπτυχθούν 8
ενότητες και θα είναι έτοιμες να
χρησιμοποιηθούν ως ψηφιακά
εκπαιδευτικά μέσα υψηλού επιπέδου για
τους εκπαιδευτικούς. Αυτό το
εκπαιδευτικό υλικό θα είναι προσβάσιμο
μέσω ασύγχρονων ηλεκτρονικών
μαθημάτων που θα είναι διαθέσιμα στην
ηλεκτρονική μας πλατφόρμα MYSS.

Όσον αφορά το 3οΠαραδοτέο, θα
παράσχουμε:

ΤΟ MYSS ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Τα πρακτικά εργαλεία και οι πόροι που
στοχεύει να προσφέρει το My Smart
School, θα εξασφαλίσουν μεγάλη
διάδοση και χρήση και μετά το τέλος του
έργου, χάρη στην υψηλή δυνατότητα
μεταφοράς όλων των αποτελεσμάτων και
τη δυνατότητα αξιοποίησης των δράσεων
όλων των εταίρων του έργου.
Τα τελικά αποτελέσματα συνδέονται
επίσης με το διακρατικό δίκτυο των
εμπλεκόμενων σχολείων (IT, GR, RO),
τόσο για το ρόλο τους ως πλήρως
συνεργαζόμενων εταίρων αλλά και εντός
του πλαισίου της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο
αντίκτυπος αυτός θα γίνει ακόμη πιο
σημαντικός αν ληφθεί υπόψη η
μετάφραση των αποτελεσμάτων του
έργου στις γλώσσες των εταίρων, ιδίως
για το IO3, το οποίο θα είναι διαθέσιμο
για λόγους αναπαραγωγιμότητας σε 7
γλώσσες (EN, IT, GR, RO, DE, FR, ES) και
θα διαδοθεί σε συγκεκριμένα
εκπαιδευτικά κανάλια και δίκτυα σε όλη
την ΕΕ.

Εκτός από μια σειρά μαθημάτων σε
εκπαιδευτικούς που πειραματίζονται σε
πραγματικές/ εικονικές τάξεις, θα
διοργανωθούν 3 εκδηλώσεις
πολλαπλασιασμού (με επίκεντρο τον
καθοριστικό ρόλο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και των ψηφιακών
ικανοτήτων) σε κάθε χώρα εταίρο, με τη
συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών/
μαθητριών, γονέων, φορέων χάραξης
πολιτικής και δημόσιων φορέων στον
τομέα της εκπαίδευσης. Όλες αυτές οι
δράσεις θα συμβάλουν στην ενίσχυση της
ευαισθητοποίησης σε κάθε χώρα (από τις
αρχές, τις διευθύνσεις, τους συντονιστές, 
 τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους
εκπαιδευτικούς μηχανισμούς) σχετικά με
τη δυνατότητα επένδυσης στον ψηφιακό
μετασχηματισμό των σχολείων όσον
αφορά στην αναμόρφωση των
παραδοσιακών προγραμμάτων σπουδών
από τη βάση και την επένδυση στη
συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών,
του τεχνικού προσωπικού και των
μαθητών/μαθητριών εκσυγχρονίζοντας
ολόκληρο το σχολικό σύστημα.

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΣ

VITECO (Ιταλία)
IDEC (Ελλάδα)
CENFORM (Ρουμανία)
Liceo Statale Ettore Majorana
(Ιταλία)
3ο Γυμνάσιο Νίκαιας (Ελλάδα)
Scoala Gimnaziala CIUGUD
(Ρουμανία)

Το έργο διαχειρίζεται μια κοινοπραξία
6 εταίρων από τρεις ευρωπαϊκές χώρες:

Οι οργανισμοί έχουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά και τομείς εξειδίκευσης,
γεγονός που οδηγεί σε αποτελεσματική
συνεργασία. Στην πραγματικότητα, η
VITECO, μια εταιρεία λογισμικού που
ειδικεύεται στην ανάπτυξη πλατφορμών
ηλεκτρονικής μάθησης, μαζί με την IDEC,
ένα διαπιστευμένο κέντρο δια βίου
μάθησης, την CENFORM, μια οργάνωση
που ασχολείται με εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και τα 3 σχολεία που
αντιπροσωπεύουν κάθε βαθμίδα
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια εκπαίδευση), θα μπορέσουν
να ενισχύσουν καταλυτικά τις
προσπάθειες για τη διάδοση των καλών
πρακτικών του MYSS πέρα από τις
εθνικές τους επικράτειες.


