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Σε αυτό το δεύτερο τεύχος:

- Οι πιλοτικές δοκιμές του MYSS στο σχολείο,

- Οι τελευταίες δραστηριότητες του Παραδοτέου έργου 2,

- Εγχειρίδιο παραδοτέου έργου 3 "Ημερολόγια και συστάσεις",

- Οι διακρατικές περιοδικές συναντήσεις μας,

- Τα επόμενα βήματά μας...
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ΣΧΟΛΕΙΟ
Κατά τη διάρκεια του 2022, οι εταίροι της κοινοπραξίας MYSS, αφού σχεδίασαν

ένα λεπτομερές πρόγραμμα μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς που θα τους

βοηθήσει να προσεγγίσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, προχώρησαν στην

1η πιλοτική δοκιμή, προκειμένου να επαληθεύσουν την αποτελεσματικότητα

του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού. Σε αυτή την πρώτη δοκιμαστική φάση

συμμετείχαν 34 εκπαιδευτικοί από την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα, οι

οποίοι παρακολούθησαν 7 εκπαιδευτικές ενότητες και συμπλήρωσαν ένα τελικό

κουίζ  αξιολόγησης  για  να  επαληθεύσουν  την  προσβασιμότητα,  την

αποτελεσματικότητα, το ενδιαφέρον και τη χρηστικότητα των μαθημάτων και της

πλατφόρμας.  Οι  εκπαιδευτικοί  που  συμμετείχαν  επιτυχώς,  έλαβαν

πιστοποιητικό παρακολούθησης. Τέλος, αφού συλλέχθηκαν τα σχόλια και έγιναν

οι  κατάλληλες  αλλαγές  στα  μαθήματα,  οι  τελευταίες  εκδόσεις  των  ενοτήτων

μεταφράστηκαν στην εθνική γλώσσα του κάθε εταίρου και μεταφέρθηκαν στην

ηλεκτρονική πλατφόρμα MYSS, εντός του χώρου διδασκαλίας.

Την  πρώτη  εβδομάδα  του  Μαρτίου  2022,  ξεκινήσαμε  το  2ο  πιλοτικό  μας

πρόγραμμα με εκπαιδευτικούς για να δοκιμάσουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά

της πλατφόρμας MYSS. Κατά τη διάρκεια αυτού του πιλοτικού προγράμματος,

63 εκπαιδευτικοί ιταλικών, ελληνικών και ρουμανικών σχολείων πρωτοβάθμιας

και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  άρχισαν  να  χρησιμοποιούν  την  ηλεκτρονική

πλατφόρμα  για  τη  δημιουργία  μαθημάτων  και  ενοτήτων  που  θα

παρουσιάζονταν αργότερα στην τάξη με τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη

δυνατότητα να δημιουργήσουν διάφορα είδη ενοτήτων, όπως κουίζ, ασκήσεις

για το σπίτι, παρουσιάσεις, info-graphics, webinars, να ανεβάσουν εξωτερικές

πηγές  και  πολλά  άλλα.  Στόχος  ήταν  να  εξοικειωθούν  οι  εκπαιδευτικοί  με  την

ηλεκτρονική πλατφόρμα και να συλλέξουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους για

περαιτέρω βελτιώσεις.

Προκειμένου  να  διευκολυνθεί  η  εμπειρία  των  εκπαιδευτικών  στη  χρήση  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι εταίροι ανέπτυξαν έναν οδηγό βήμα προς βήμα

(μεταφρασμένο στη γλώσσα όλων των εταίρων) σχετικά με τον τρόπο χρήσης

της  πλατφόρμας  και  όλων  των  λειτουργιών.  Επιπλέον,  για  τον  ίδιο  σκοπό,  η

κοινοπραξία  MYSS ανέπτυξε  βίντεο-διδασκαλίες  για  να  εξηγήσει  οπτικά  τον

τρόπο πλοήγησης στην πλατφόρμα και τη χρήση όλων των λειτουργιών της.

Τόσο  οι  κατευθυντήριες  γραμμές  όσο  και  τα  βιντεοσκοπημένα  εκπαιδευτικά

προγράμματα  είναι  ελεύθερα  διαθέσιμα  στον  ιστότοπο  του  έργου.  Από  την

πρώτη ανάλυση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης, οι καθηγητές φάνηκαν να

είναι  ενθουσιασμένοι  με  τη  νέα  πλατφόρμα  που  περιλαμβάνει  τόσες  πολλές

λειτουργίες  στον  ίδιο  χώρο  και  έμειναν  ικανοποιημένοι  από  τα  εργαλεία
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αξιολόγησης και δημιουργίας γραφικών.

Η 3η πιλοτική δοκιμαστική φάση πραγματοποιήθηκε από τις 21 Μαρτίου έως

τις  10 Απριλίου  2022 με  τη  συμμετοχή  109 Ιταλών,  Ελλήνων  και  Ρουμάνων

μαθητών/μαθητριών.  Οι  συμμετέχοντες  κλήθηκαν  να  αποκτήσουν  πρόσβαση

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να αξιολογήσουν την ποιότητα των ψηφιακών

εργαλείων, την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα μέσω μιας διαδικτυακής

έρευνας  που  διανεμήθηκε  στη  μητρική  τους  γλώσσα.  Οι  συμμετέχοντες

μαθητές/μαθήτριες αξιολόγησαν την πλατφόρμα MYSS με βάση την εμπειρία

τους  και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  τα  εργαλεία  και  οι  μεθοδολογίες  που

αναπτύχθηκαν  ανταποκρίνονται  στις  ανάγκες  τους.  Η  συνολική  μαθησιακή

εμπειρία αξιολογήθηκε πολύ θετικά και οι προσδοκίες τους ικανοποιήθηκαν ως

επί το πλείστον. Ανέφεραν ως πιο θετικές πτυχές της πλατφόρμας την ευκολία

χρήσης,  τον  ρυθμό,  τη  διεπαφή  και  τη  δυνατότητα  συνεργασίας  με  τους

καθηγητές τους σε πραγματικό χρόνο. Όσον αφορά το παρεχόμενο μαθησιακό

υλικό,  αυτό  που  έκανε  εντύπωση  στους  μαθητές  ως  πιο  ευχάριστο  ήταν  οι

προσφερόμενες παρουσιάσεις, τα βίντεο και τα κουίζ. Η επικοινωνία τους με

τους καθηγητές τους ήταν ομαλή και ικανοποιητική, ενώ τα εργαλεία, η διάρκεια

του  μαθήματος,  οι  γνώσεις  που  αποκτήθηκαν  και  οι  πρακτικές  ασκήσεις

αξιολογήθηκαν επίσης θετικά στην πλειονότητά τους. Τέλος, όσον αφορά την

αξιολόγηση της ίδιας της πλατφόρμας, η πλειονότητα των μαθητών/μαθητριών

εξέφρασε  την  άποψη  ότι  ήταν  εύκολη  στη  χρήση  και  καλά  σχεδιασμένη.

Κάποιες  προτάσεις  βελτίωσης  που  διατυπώθηκαν  μέσω  της  έρευνας  ήταν  η

ανάγκη  για  ευκολότερη  πρόσβαση,  η  διόρθωση  σφαλμάτων  και  κάποια

μικροπροβλήματα  μετάφρασης.  Χρησιμοποιώντας  αυτά  τα  σχόλια,  η  ομάδα
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ανάπτυξης βελτιώνει το τελικό προϊόν προκειμένου να επιτύχει την υψηλότερη

δυνατή ποιότητα.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΟ 2- ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η  πλατφόρμα  MYSS  είναι  ένα  περιβάλλον  προσβάσιμο  τόσο  από  τους

καθηγητές όσο και από τους μαθητές/τις μαθήτριες, ικανό να αναδημιουργήσει

την ίδια αμεσότητα των παραδοσιακών αιθουσών διδασκαλίας, παρά τη χρήση

της προσέγγισης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αποτελείται από δύο περιοχές: α) περιοχή κατάρτισης, σχεδιασμένη για τους

εκπαιδευτικούς  ώστε  να  ενισχύσουν  τις  μεθοδολογικές  τους  δεξιότητες  χάρη

στα  μαθήματα  ηλεκτρονικής  μάθησης  που  έχουν  αναπτυχθεί-  β)  περιοχή

διδασκαλίας:  σχεδιασμένη  για  να  συνδέει  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους

μαθητές/τις μαθήτριες ώστε να μπορούν να διεξάγουν τα μαθήματά τους στο

διαδίκτυο  με  τη  βοήθεια  καινοτόμων  και  προσαρμόσιμων  διδακτικών

εργαλείων, όπως κουίζ, νοητικούς χάρτες, σχέδια μαθήματος και πιστοποιήσεις.

Η  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  και  τα  ψηφιακά  εργαλεία  της  αναπτύχθηκαν  στα

αγγλικά,  μεταφράστηκαν  σε  3  γλώσσες  (Ιταλικά,  Ελληνικά,  Ρουμανικά)  και

δοκιμάστηκαν από 58 εκπαιδευτικούς και 109 μαθητές/μαθήτριες από σχολεία

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλες τις χώρες εταίρους.

Οι μαθητές/ μαθήτριες από όλες τις χώρες-εταίρους συμφώνησαν ως προς τη

σημασία της πλατφόρμας MYSS και ενθουσιάστηκαν με αυτήν. Εξέφρασαν την

επιθυμία να εργαστούν περισσότερο με αυτήν και επιβεβαίωσαν τα οφέλη του

ψηφιακού εργαλείου και για άλλους μαθητές και άλλες μαθήτριες.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ 3
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"ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ"
Η  συμμετοχή  του  διδακτικού

προσωπικού  στη

δραστηριότητα  παραδοτέου

έργου  3,  μέσω  της

συμπλήρωσης  του

πληροφοριακού

ερωτηματολογίου, ανέδειξε ότι η

χρήση  των  νέων  τεχνολογιών

στην  εκπαίδευση  αποτελεί  μια

διευρυνόμενη  πραγματικότητα,

στο  σημείο  τομής  της

Παιδαγωγικής  και  των

τεχνολογικών  εξελίξεων.  Οι

εκπαιδευτικοί  που  ερωτήθηκαν

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι

η  ηλεκτρονική  μάθηση  που

προωθείται  μέσω  της

πλατφόρμας  MYSS  δεν

αποσκοπεί στην  αντικατάσταση

των  παραδοσιακών

εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.

Στην πραγματικότητα, η πλατφόρμα μας στοχεύει στην ενεργητική μάθηση εκ

μέρους  των  μαθητών/μαθητριών,  ενθαρρύνοντας  τη  συμμετοχή  τους,

λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  οι  σημερινές  γενιές  έχουν  συνηθίσει  να  εργάζονται

ψηφιακά από νεαρή ηλικία.

Μεταξύ  των  πλεονεκτημάτων  έναντι  του  παραδοσιακού  εκπαιδευτικού

συστήματος,  οι  εκπαιδευτικοί  ανέφεραν  τις  διάφορες  παιδαγωγικές  μεθόδους

που εφαρμόζονται στις ενότητες MYSS και την εξατομίκευση της μαθησιακής

διαδικασίας  (κάθε  μαθητής/  μαθήτρια  έχει  το  δικό  του/της  ρυθμό  και  το  δικό

του/της  στυλ  αφομοίωσης)  -  η  ολοκλήρωση  των  μαθημάτων  μπορεί  να  γίνει

σταδιακά και επανειλημμένα καθώς επωφελούνται από την ταχεία και διαρκή

ανατροφοδότηση.

Χάρη  στις  συνεντεύξεις,  οι  εκπαιδευτικοί  μπόρεσαν  να  κάνουν  μια  κριτική

σύνοψη  της  διδακτικής  δραστηριότητας,  πριν  και  μετά  τη  συμμετοχή  στο

πρόγραμμα  MYSS.  Πρώτον,  αντιλήφθηκαν  τη  σημασία  της  συνεργατικής

στάσης μεταξύ των συναδέλφων. Αυτό ισχύει εξίσου όταν οι μαθητές/μαθήτριες
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ενθαρρύνονται  να  συγκροτούν  πραγματικές  συνεργατικές  ομάδες  μελέτης,

προσομοιώνοντας  ένα  πραγματικό  (υποθετικό)  εργασιακό  περιβάλλον

("ομαδική  εργασία")-  και  όταν  οι  εκπαιδευτικοί  προωθούν  τη  συνεργασία  σε

όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, με ιδιαίτερη προσοχή στις καινοτόμες πτυχές

της  διδακτικής,  πτυχές  που  συνδέονται  τόσο  με  τη  χρήση  του  ευέλικτου

περιβάλλοντος  πολυμέσων  όσο  και  με  την  υιοθέτηση  νέων  στρατηγικών

διδασκαλίας. Δεύτερον, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς

να  προβούν  σε  μια  κριτική  αυτοαξιολόγηση  των  δικών  τους  επαγγελματικών

λειτουργικών  περιορισμών  και  να  θέσουν  ως  στόχο  την  υπέρβασή  τους.

Δεδομένων  των  ραγδαίων  αλλαγών  στις  διανοητικές  διαδικασίες  των

σημερινών γενεών μαθητών/μαθητριών, οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να

επικαιροποιούν συνεχώς το περιεχόμενο και τις στρατηγικές, χωρίς απαραίτητα

να καταργούν την παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση, αλλά ανανεώνοντας και

προσαρμόζοντάς  την.  Τέλος,  το  ερωτηματολόγιο,  το  οποίο  συμπλήρωσε  τις

σύνθετες  δραστηριότητες  του  έργου,  αποτέλεσε  ισχυρό  ερέθισμα  για  την

ανάπτυξη νέων διδακτικών προσεγγίσεων για τη βελτίωση των κινήτρων των

μαθητών/μαθητριών  και  της  αποτελεσματικότητάς  τους  στις  ενεργητικές

μαθησιακές διαδικασίες.

ΟΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 
Η  3η  διακρατική  περιοδική  συνάντηση  του  προγράμματος  Erasmus+

"MYSS - My Smart School" πραγματοποιήθηκε  στην  Κατάνια  στις  19 και  20

Μαΐου και ήταν η πρώτη δια ζώσης συνάντηση μετά το τέλος της κατάστασης

έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας Covid-19. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία

να  ενισχύσουν  τη  συναδελφικότητά  τους  και  να  νιώσουν  μια  αυξανόμενη

ενσυναίσθηση στη συνεργασία τους για την επιτυχία του έργου. Στη συνάντηση,

υπό  την  προεδρία  της  VITECO,  συμμετείχαν  9  μέλη  του  προσωπικού  από

όλους τους οργανισμούς της κοινοπραξίας, συμπεριλαμβανομένου του Λυκείου

Majorana  για  την  Ιταλία,  της  Idec  και  του  3ου  Γυμνασίου  Νίκαιας  για  την

Ελλάδα, της Cenform και του σχολείου Ciugud για τη Ρουμανία.

Κατά  τη  διάρκεια  της  συνάντησης,  οι  εταίροι  του  MYSS  περιέγραψαν  τα

αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί, τα νέα καθήκοντα και τις προθεσμίες,

αναλύοντας τα κρίσιμα σημεία του έργου MYSS και εφαρμόζοντας διορθωτικές

ενέργειες,  ολοκληρώνοντας  έτσι  το  παραδοτέο  έργο  2  και  εστιάζοντας  στο

παραδοτέο  έργο  3 και  στην  εκστρατεία  διάδοσης.  Οι  εκθέσεις  ποιότητας  των

παραδοτέων έργων 1 και 2 αναλύθηκαν μαζί με τις εκθέσεις των 3 πιλοτικών

προγραμμάτων και των προηγούμενων διακρατικών περιοδικών συναντήσεων.
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Στην Αθήνα, η 4η διακρατική περιοδική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις

15  και  16  Σεπτεμβρίου  2022.  Κατά  τη  διάρκεια  της  διακρατικής  περιοδικής

συνάντησης όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να κάνουν έναν απολογισμό των

όσων έχουν γίνει και των επόμενων εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν.

Ταυτόχρονα,  κάναμε  μεγάλα  βήματα  στην  οριστικοποίηση  του  παραδοτέου

έργου 3 και στην ανάλυση των επιτευχθέντων βασικών δεικτών επιδόσεων  και

στην  εφαρμογή  διορθωτικών  ενεργειών  σχετικά  με   τις  ελλείψεις.  Συνεχίσαμε

την  εφαρμογή  της  στρατηγικής  διάδοσης  και  τη  συνάντηση  με  τα  μέλη  της

συντονιστικής επιτροπής για την αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων

του έργου MYSS που έχουν ήδη παραδοθεί.
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ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι:

• Θα  μοιράσουν  τα  αποτελέσματα  του  έργου,  ιδίως  το  "Εγχειρίδιο  του

παραδοτέου  έργου  3",  ένα  εγχειρίδιο  καλών  πρακτικών  για  σχολεία

σχετικά  με  την  ψηφιακή  μάθηση  που  βασίζεται  στα  προϊόντα  και  τις

εμπειρίες του MYSS. Αυτό το εγχειρίδιο, μεταφρασμένο σε 7 γλώσσες, θα

διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα του

έργου MYSS.

• Θα διοργάνωσουν, σε κάθε χώρα, μια σειρά επίσημων και ανεπίσημων

συναντήσεων με εκπαιδευτικούς φορείς, μαζί με μια σειρά εκδηλώσεων

Πολλαπλασιαστών, στις οποίες θα συμμετάσχουν τουλάχιστον 30 άτομα.

Στόχος μας είναι η συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, φορέων

χάραξης πολιτικής και δημόσιων φορέων στον τομέα της εκπαίδευσης.

• Θα  σχεδιάσουν  το  τελικό  συνέδριο,  το  οποίο  θα  πραγματοποιηθεί  στη

Ρουμανία  στις  αρχές  του  2023.  Η  εκδήλωση  θα  πραγματοποιηθεί  την

Παρασκευή 3 Μαρτίου.

• Θα  προετοιμάσουν  και  θα  μοιράσουν  μια  σειρά  από  βιντεοσκοπημένες

μαρτυρίες,  οι  οποίες  θα  αναρτηθούν  στο  επίσημο  κανάλι  MYSS  στο

YouTube.

• Θα  διαδώσουν  την  ιστοσελίδα  του  έργου  και  τις  σελίδες  των  μέσων

κοινωνικής  δικτύωσης  σε  εκπαιδευτικούς,  εκπαιδευτικούς  φορείς,
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εκπαιδευτικούς μηχανισμούς, σχολεία, ενώσεις εκπαιδευτικών, ΜΚΟ που

ασχολούνται  με  την  εκπαίδευση  και  Επιθεωρήσεις,  σε  εθνικό  και

ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ 
• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου μας: https://myss.project.eu

• Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube: https://www.youtube.com

/channel/UCBlC7RgjXemRfD8Rlc83-tA

• Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο LinkedIn: https://www.linkedin.com

/company/my-smart-school

• Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com

/MYSmartSchoolProject

Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έργου – 2020-1-IT02-KA226-SCH-095487.

This document was funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police.

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
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The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information

it contains. Project n.: 867186.

Our mailing address is: mysmartschool21@gmail.com.

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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