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Η Διεθνής κοινοπραξία που απαρτίζεται από τις εταιρείες VITECO (συντονιστής – Ιταλία), IDEC (Ελλάδα), CENFORM (Ρουμανία) και τα σχολεία Κρατικό Λύκειο
“Ettore Majorana” (Ιταλία), 3  Γυμνάσιο Νίκαιας (Ελλάδα) και Γυμνάσιο CIUGUD (Ρουμανία) με χαρά σας ενημερώνει για τις δράσεις της επερχόμενης περιόδου 
υλοποίησης του διετούς προγράμματος «MY Smart School – MYSS» η οποία θα πραγματοποιηθεί από 01/04/2021 έως 31/03/2023. Το πρόγραμμα
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το πρόγραμμα Erasmus+ με προϋπολογισμό ύψους 240.330,00 ευρώ. Όλες οι
δραστηριότητες σχετικά με το έργο οργανώνονται στην Ρουμανία, Ιταλία και στην Ελλάδα.

   Το έργο «MYSS» στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανάγκης των παραδοσιακών σχολείων να εξοικειωθούν με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, κάτι απαραίτητο
μέσα στην πανδημία ‘Covid-19’ και που μπορεί να παραμείνει για τα επόμενα χρόνια. Χάρη στο έργο αυτό, καθηγητές, σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί
αποκτούν νέα ψηφιακά εργαλεία και εξοπλισμό φιλικά προς τον χρήστη καθώς επίσης και μια ασφαλή πλατφόρμα που θα τους βοηθήσει να προσεγγίσουν το
θέμα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

   Στόχος είναι η παροχή βοήθειας προς τους καθηγητές, προκειμένου να ανακαλύψουν ευέλικτες και σίγουρες ψηφιακές λύσεις  για τις ανάγκες της εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης.  

   Το κύριο αποτέλεσμα του έργου εστιάζει στα προϊόντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη διαφόρων λύσεων για τις ανάγκες των καθηγητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας.

1  παραδοτέο: μια σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων απευθυνόμενο σε καθηγητές, για την προσέγγιση της
επικοινωνίας και της διδασκαλίας μέσω διαδικτυακών διαλέξεων (video)
2  παραδοτέο: μια καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα για καθηγητές και μαθητές
3  παραδοτέο: ένα βιβλίο –Ημερολόγιο και Προτάσεις– εστιασμένο στην ανταλλαγή εμπειριών πάνω στην
διαδικτυακή μάθηση, στις καλύτερες πρακτικές χρήσης των νέων εργαλείων του MYSS από καθηγητές και
προτάσεις βελτίωσης ως προς την χρήση τους.

   Το έργο στοχεύει στην δημιουργία καινοτόμων μέσων και ψηφιακών εργαλείων που θα συμβάλλουν μέσο/μακροχρόνια στην αποτελεσματικότητα της εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης, χάρη στην ανάπτυξη:

Ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου για καθηγητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, το οποίο
βασίζεται σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία καθώς επίσης και μια ψηφιακή πλατφόρμα
Μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης με εξατομικευμένα ψηφιακά εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης,
η οποία θα χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια διαδικτυακών μαθημάτων από καθηγητές και μαθητές της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ενός συνόλου προτάσεων ανεπτυγμένων από καθηγητές, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν με πρακτικό
τρόπο κατά την διάρκεια διαδικτυακών μαθημάτων και μετά την λήξη του έργου.
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MY Smart School

https://www.kallithea.educities.eu/
https://www.kallithea.educities.eu/members/ranpre/
https://myss-project.eu/
https://www.kallithea.educities.eu/category/digital-skills/


   Με βάση τα σημεία  που επισημάνθηκαν  από καθηγητές σχετικά με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (πριν, κατά την διάρκεια και μετά την πανδημία), σκοπός
του έργου MYSS είναι:

Η εκπαίδευση καθηγητών ως προς την σωστή προσέγγιση των μαθητών πίσω από μια οθόνη και η ανάπλαση
του υλικού σύμφωνα με τα νέα εκπαιδευτικά σενάρια. Έχουν σχεδιαστεί νέα δωρεάν εκπαιδευτικά μαθήματα
για την βοήθεια των εκπαιδευτικών ώστε να προσεγγίσουν τους μαθητές με αποτελεσματικό τρόπο, τα
οποία είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του έργου
Η δημιουργία μιας ‘διαδικτυακής οικογένειας’ και η παροχή μιας μοναδικής και φιλικής προς τον χρήστη
ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς τους καθηγητές, η οποία περιέχει διάφορα εργαλεία γραφικών για την
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με ευέλικτο τρόπο. Επιπλέον, θα συμπεριληφθούν οι σημαντικότερες
εμπειρίες των καθηγητών σε ένα βιβλίο («Ημερολόγιο και Προτάσεις»), το οποίο θα δίνει την δυνατότητα σε
νέους καθηγητές σε όλη την Ευρώπη που ενδιαφέρονται γι’ αυτό, να έχουν έναν χρήσιμο οδηγό από τους
συναδέλφους τους.

   Η εκτέλεση του έργου MYSS μπαίνει στους τελευταίους 6 μήνες εφαρμογής του. Περαιτέρω πληροφορίες για τα αποτελέσματα και τα τελευταία νέα είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου καθώς επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα του MYSS:

Facebook
LinkedIn

Choose your Reaction!

Go Digital – Δωρεάν webinar – Η χρήση
διαδικτυακών εργαλείων για αναζητηση εργασίας

Η ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος Go Digital σας προσκαλεί στο
δωρεάν webinar με θέμα την αποτελεσματική εύρεση εργασίας ηλεκτρονικά!
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΄ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

E-learning και digital providers στην Καλλιθέα

Είναι μεγάλος ο αριθμός ανθρώπων κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται για την
ανάπτυξη ή τη βελτίωση των ψηφιακών τους ικανοτήτων και απευθύνονται σε
ποικίλους φορείς, ερευνώντας τα καλύτερα για αυτούς εκπαιδευτικά μαθήματα
και προγράμματα.
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Σχετικές Δημοσιεύσεις

https://platform.myss-project.eu/
https://myss-project.eu/
https://www.facebook.com/MYSmartSchoolProject
https://www.linkedin.com/company/79359915/admin/
https://www.kallithea.educities.eu/go-digital-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-webinar-%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1/
https://www.kallithea.educities.eu/category/%ce%84%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/
https://www.kallithea.educities.eu/category/professional-skills/
https://www.kallithea.educities.eu/category/digital-skills/
https://www.kallithea.educities.eu/e-learning-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-digital-providers-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b8%ce%ad%ce%b1/
https://www.kallithea.educities.eu/category/idiotikoi-ekpaideytikoi-foreis/
https://www.kallithea.educities.eu/category/digital-skills/


Σχολικά Προγράμματα ΚΠΙΣΝ-SNFC Class

Μετά από άλλη μία δύσκολη χρονιά για εκπαιδευτικούς και μαθητές, το ΚΠΙΣΝ
πήρε για δεύτερη χρονιά την πρωτοβουλία να στηρίξει την εκπαιδευτική
κοινότητα μέσα από τα Σχολικά Προγράμματα ΚΠΙΣΝ και την πλατφόρμα SNFC
Class.
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Developed by 

 

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.

praxis und wissenschaft projekt gmbh

https://www.kallithea.educities.eu/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%bd-snfc-class/
https://www.kallithea.educities.eu/category/digital-skills/
https://www.pw-projekt.de/

