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IDEEA CE A STAT LA BAZA
PROIECTULUI
Proiectul E+ „MY Smart School” (MYSS)
urmărește să răspundă nevoii de remodelare a
invatamantului
scolar
tradițional
spre
învățământ la distanță, un scenariu devenit
esenţial în timpul Pandemiei de COVID,
totodata si pentru anii scolari viitori. Prin
intermediul acestui proiect, profesorii cadre
didactice, școlile și instituțiile educationale vor fi
dotate cu echipamente digitale user-friendly,
cu noi instrumente, totodata o platformă
securizata care îi va ajuta in ce priveste
abordarea învățământului la distanță.

PROIECT MYSS DINTR-O PRIVIRE
Rezultatul principal al proiectului MYSS
reprezinta conexiunea la rezultatele sale
intelectuale, strâns legate de dezvoltarea
diverselor soluţii care sunt adaptate nevoilor
scolilor (primare si secundare) şi al profesorilor
din invatamantul liceeal:
IO1 - Cursuri online MYSS pentru profesori –
focus va fi pe cum se poate aborda predarea
şi comunicare prin sesiuni video online.
IO2 - Platforma online MYSS pentru
profesori și elevi.
IO3 - Jurnalele profesorilor și Recomandări.
Instrumentele și resursele practice pe care
proiectul “My Smart School” le pune la
dispozitie vor fi disponibile pentru utilizare si
după
terminarea
proiectului,
datorita
potențialului de transferabilitate și exploatare al
acțiunilor implementate din partea tuturor
partenerilor de proiect.

OBIECTIVELE PRINCIPALE
Pe baza provocărilor evidențiate de profesori
care se ocupă de învățământul la distanță, cele
mai urgente aspecte pe care Proiectul MYSS le
abordeaza sunt urmatoarele:
Formarea profesorilor in ce priveste
abordarea
corecta
a
elevilor
prin
intermediul online-ului de asemenea
adaptarea programelor școlare poate fi mai
simpla prin noul scenariu educațional „la
distanta”. Profesorii au nevoie de formare
pedagogică și de alfabetizare digitală,
punând accent pe aspectul emoțional al
elevilor si pe implicarea părinților în
îndatoririle lor. Din acest motiv, cursurile de
învățare digitală, disponibile gratuit pe noua
platforma
MYSS
(https://platform.myssproject.eu/), au fost concepute pentru a-i
ajuta pe profesori să ajungă la elevi într-un
mod eficientavandtototdata impact.
Recrearea unei dimensiuni virtuale de
familie.
În timpul carantinei, profesori si elevii au ratat
prezenta in clasă și contactul zilnic “unu-launu”. Ideea este să încercăm să reproducem in
fiecare zi un „simț al normalitatii” prin
tehnologie. Diversele funcții ale platformei, atât
didactice cât și relaționale, vor contribui la
generarea unui nou mediu online incluziv și
participativ.
Utilizarea instrumentelor gratuite totodata
sigure. Proiectul oferă profesorilor o
platformă online, exclusiva și optimizata
pentru dispozitive mobile cu diferite funcții
și instrumente grafice, pentru a creea
materiale educaționale în orice mod posibil.
În plus, experiențele profesorilor vor fi
adunate și raportate într-un jurnal, ceea ce
va permite noilor profesori să aibă un ghid
direct al colegilor acestora.

GRUPURI
ȚINTĂ
NIVEL NAȚIONAL ȘI LOCAL
Cadre didactice din şcoala primară şi
gimnazială şi elevi cu varsta cuprinsa între 6-18
ani;
Asociatii de profesori;
Asociaţii care reprezintă VET (Vocational,
Education, Training);
Autorităţile publice implicate in temele
abordate de proiect.
NIVEL EUROPEAN
Scolile primare și gimnaziale europene,
profesori și elevi;
Asociațiile europene implicate în activități
educaționale și de formare;
Autoritățile și instituțiile publice implicate in
temele abordate de proiectul.

REZULTATE PRINCIPALE
Proiectul are in vedere dezvoltarea resurselor
inovatoare și a instrumentelor digitale care vor
contribui pe termen mediu-lung la dezvoltarea
eficientă a învățământului la distanță prin
realizarea:
Unui nou model educațional bazat pe resurse
educaționale online totodatao platforma
digitala de invatare complet gratuită, online
pentru profesorii din școlile primare și
gimnaziale;
O platformă de învățare digitală cu instrumente
personalizate și cu mijloace inovatoare de
evaluare flexibile, pentru a fi utilizata în timpul
lecțiilor online;
Un set de recomandări definite și validate de
profesori pentru a fi utilizate în timpul orelor
online chiar și după încheierea proiectului.

