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În această a doua ediție:

✔ Testele pilot “MYSS” la școală

✔ Cele mai recente activități IO2

✔ Manual IO3 „Jurnale și recomandări”.

✔ Ultimele noastre intalniri transnationale de proiectul MYSS;

✔ Următorii noștri pași...

TESTELE PILOT "MYSS" LA SCOALA
În cursul anului 2022, partenerii  consorțiului  MYSS, după  ce au conceput un curriculum detaliat de curs

pentru profesori care să-i ajute să abordeze predarea la distanță, au procedat la primul test pilot, pentru a

verifica eficacitatea materialului de instruire produs. Această primă fază de testare a implicat 34 de profesori

din Italia, România și Grecia, care au urmat 7 unități de formare și au finalizat un test de evaluare finală

pentru a verifica accesibilitatea, eficacitatea, interesul și  capacitatea de utilizare a cursurilor și  platformei

MYSS. Profesorii care au participat cu success la acest test, au primit un certificat de participare. În cele din

urmă, după colectarea feedback-ului și efectuarea modificărilor corespunzătoare la cursuri, cele mai recente

versiuni ale modulelor au fost traduse în limba națională și transferate pe platforma electronică MYSS, în

Ogge�o: MYSS PROJECT NEWSLETTER nr. 2 - Septembrie 2022
Mi�ente: MYSS <mysmartschool21@gmail.com>
Data: 05/10/2022, 15:47
A: <epo@jogroup.eu>

MYSS PROJECT NEWSLETTER nr. 2 - Septembrie 2022

1 di 6 11/10/2022, 12:00



cadrul “zonei de predare”.

În  prima  săptămână  a  lunii  martie  2022,  am  început  al  doilea  test  pilot  cu  profesori  pentru  a  testa

caracteristicile tehnice ale platformei MYSS. În cadrul acestui “test pilot”, 63 de profesori din școlile primare și

gimnaziale italiene, grecești și românești au început să folosească platforma electronică pentru a crea cursuri

și module care să fie prezentate ulterior în clasă cu elevii. Profesorii au avut ocazia de a crea diferite tipuri de

module, cum ar fi chestionare, exerciții pentru teme, prezentări, infografice, webinarii, încărcare de resurse

externe și multe altele. Scopul a fost cel de a permite profesorilor să se familiarizeze cu platforma electronică

MYSS și de a colecta feedback-ul și sugestiile lor pentru îmbunătățiri ulterioare.

Pentru a facilita experiența profesorilor în utilizarea platformei electronice, partenerii au dezvoltat un ghid

“pas cu pas” (tradus în toate limbile partenerilor) despre cum să folosească platforma și toate funcțiile. Mai

mult, în același scop, consorțiul MYSS a dezvoltat tutoriale video pentru a explica vizual cum să navighezi pe

platformă  și  cum  să  folosești  toate  caracteristicile  acesteia.  Atât  ghidurile,  cât  și  tutorialele  video  sunt

disponibile  gratuit  pe  site-ul  web  al  proiectului.  Încă  de  la  prima  analiză  a  chestionarelor  de  evaluare,

profesorii au părut să fie entuziasmați de noua platformă care cuprinde atât de multe caracteristici în același

spațiu și au fost mulțumiți de instrumentele de evaluare și de creație grafică.

A treia fază de testare pilot a fost desfășurată în perioada 21 martie - 10 aprilie 2022, cu participarea a 109

dintre studenții italieni, greci și români. Participanții au fost rugați să acceseze platforma electronică pentru a

evalua calitatea  instrumentelor  digitale,  accesibilitatea și  gradul  de  utilizare  prin  intermediul  unui  sondaj

online distribuit în limbile lor materne. Studenții participanți au evaluat platforma MYSS pe baza experienței

lor și a modului în care instrumentele și metodologiile dezvoltate le răspund nevoilor.

Experiența  generală  de  învățare  a  fost  foarte  bine  evaluată,  iar  așteptările  lor  au  fost  în  mare  parte

îndeplinite. Ei au raportat că cele mai pozitive aspecte ale platformei sunt ușurința de utilizare, ritmul,

interfața și capacitatea de a lucra cu profesorii lor în timp real. În ceea ce privește materialul de învățare

oferit, ceea ce i-a părut cel mai plăcut pe elevi au fost prezentările oferite, videoclipurile și chestionarele.

Comunicarea lor  cu profesorii  lor  a  fost  lină  și  satisfăcătoare,  în  timp ce instrumentele,  durata cursului,

cunoștințele dobândite și exercițiile practice au fost, de asemenea, evaluate pozitiv în cea mai mare parte. În

cele din urmă, când a venit vorba de evaluarea platformei în sine, majoritatea studenților au exprimat că este

ușor de utilizat și bine concepută. Unele sugestii de îmbunătățire care au fost prezentate prin sondaj au

fost necesitatea unui acces mai ușor, remedieri de erori și unele probleme minore de traducere. Folosind

acest feedback, echipa de dezvoltare îmbunătățește produsul final pentru a ajunge la cea mai înaltă calitate

posibilă.

CELE MAI RECENTE ACTIVITATI IO2
Platforma MYSS este un mediu accesibil atât de profesori, cât și de studenți, capabil să recreeze aceeași

familiaritate cu sălile de clasă tradiționale, în ciuda utilizării abordării învățării la distanță.
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Se compune din două arii: a) zona de formare, concepută pentru ca profesorii să-și consolideze abilitățile

metodologice grație cursurilor de e-learning dezvoltate; b) zona de predare: concepută pentru a conecta

profesorii și  studenții, astfel încât aceștia să își  poată desfășura lecțiile online, asistați  de instrumente de

predare inovatoare și  personalizabile,  cum ar  fi  chestionare,  hărți  mentale,  planuri  de lecții  și  certificări.

Platforma electronică și instrumentele sale digitale au fost dezvoltate în limba engleză, traduse în 3 limbi (IT,

EL, RO) și testate de 58 de profesori și 109 elevi din școlile primare și gimnaziale din toate țările partenere.

Elevii din toate țările partenere au convenit asupra importanței platformei MYSS și au fost entuziasmați de

aceasta.  Ei  și-au  exprimat  dorința  de  a  lucra  mai  mult  cu  acesta  platforma  și  au  confirmat  beneficiile

instrumentului digital și pentru alți studenți. 

MANUAL IO3 "JURNALE SI RECOMANDARI"
Participarea cadrelor didactice la activitatea IO3, prin completarea chestionarului de informare, a evidențiat

faptul că utilizarea noilor tehnologii în educație este o realitate în expansiune, la intersecția dintre pedagogie

și evoluțiile tehnologice.

Profesorii intervievați  au concluzionat că e-learning-ul promovat prin platforma MYSS nu are scopul de a

înlocui sistemele educaționale tradiționale, ci de a consolida procesul de învățare.  De altfel,  platforma

noastră  vizează  învățarea activă  din partea elevilor,  stimulând participarea acestora, având în vedere că

generațiile actuale sunt obișnuite să lucreze digital încă de la o vârstă fragedă.

Printre  avantajele  față  de  sistemul  de  învățământ  tradițional,  cadrele  didactice  au  menționat  diversele

metode pedagogice aplicate modulelor MYSS și individualizarea procesului de învățare (fiecare elev are

propriul  ritm și  stil  de  asimilare)  -  finalizarea  cursurilor  se  poate  face,  treptat  și  repetat,  beneficiind  de

feedback rapid și permanent.

Datorită interviurilor, cadrele didactice au putut face un rezumat critic al activității didactice, înainte și după

participarea  la  proiectul  MYSS.  În  primul  rând,  au  perceput  importanța  atitudinii  de  cooperare  între

semeni. Acest lucru este la fel de valabil atunci când studenții sunt încurajați să înființeze grupuri reale de

studiu sinergetice, simulând un (ipotetic) mediu de lucru real („lucru în echipă”); și  atunci când profesorii

promovează  cooperarea  în  toate  fazele  de  planificare,  în  special  cu  privire  la  aspectele  inovatoare  ale

didacticii, aspecte legate atât de utilizarea mediului multimedia versatil, cât și de adoptarea de noi strategii de

predare.

În  al  doilea  rând,  profesorilor  participanți  li  s-a  oferit  posibilitatea  de  a  face  o  autoevaluare  critică  a

propriilor  limitări  profesionale  operaționale  și  de  a  le  depăși.  Având  în  vedere  schimbările  rapide  în
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procesele  intelectuale  ale  generațiilor  actuale  de  elevi,  profesorii  sunt  obligați  să  actualizeze  continuu

conținuturi și strategii, fără a desființa neapărat abordarea tradițională a predării, ci reînnoindu-l și adaptând-

o. În cele din urmă, chestionarul, care a completat activitățile complexe ale proiectului, a oferit un stimulent

puternic  pentru  dezvoltarea  de  noi  abordări  didactice  pentru  îmbunătățirea  motivației  elevilor  și  a

eficacității-eficienței acestora în procesele de învățare activă.

ULTIMELE NOASTRE INTALNIRI TRANSNATIONALE
AL PROIECTULUI MYSS
Al 3-lea TPM al proiectului Erasmus+ „MYSS – My Smart School” a avut loc la Catania pe 19 și 20 mai și a

fost prima întâlnire personală după încheierea stării de urgență din cauza pandemiei de Covid-19. Partenerii

au avut ocazia să-și  consolideze părtășia  și  să  simtă  o empatie tot  mai mare în colaborarea lor  pentru

succesul proiectului. La întâlnirea, prezidată de VITECO, au participat 9 membri ai personalului din toate

organizațiile consorțiului, inclusiv Liceo Majorana pentru Italia, Idec și Școala Nikaia pentru Grecia, Cenform

și Școala Ciugud pentru România.

În cadrul  întâlnirii,  partenerii  MYSS au evidențiat  rezultatele deja finalizate,  noi  sarcini  și  termene limită,

analizând punctele critice ale proiectului MYSS și  implementând acțiuni corective, finalizând astfel IO2 și

concentrându-se  pe  IO3  și  pe  campania  de  diseminare.  Rapoartele  de  calitate  ale  IO1  și  IO2  au  fost

analizate împreună cu rapoartele celor 3 piloți și ale TPM-urilor anterioare.

La Atena, al 4-lea TPM a avut loc pe 15 și 16 septembrie 2022.

În cadrul TMP, toți partenerii au avut ocazia să facă un bilanț al celor realizate și al următoarelor sarcini de

îndeplinit.  În  același  timp,  am  făcut  pași  mari  în  finalizarea  IO3  și  în  analiza  KPI-urilor  atinse  și

implementarea acțiunilor corective pentru cei lipsă. Am continuat implementarea strategiei de diseminare și

întâlnirea cu membrii Comitetului Director pentru a evalua calitatea rezultatelor proiectului MYSS deja livrate.
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URMATORII PASI NOSTRI
În următoarele luni, partenerii vor:

• Partaja rezultatele proiectului, în special „Manualul IO3”, un manual de bune practici pentru școli privind

învățarea digitală, bazat pe produse și experiențe MYSS. Acest manual, tradus în 7 limbi, va fi distribuit

în toate școlile interesate de rezultatele proiectului MYSS.

• Organiza,  în  fiecare  țară,  diverse  întâlniri  formale  și  informale  cu  părțile  interesate  din  educație,

împreună cu o serie de evenimente de diseminare, la care vor participa minim 30 de persoane. Scopul

nostru este să implicăm profesori, elevi, părinți, factori de decizie și organismele publice din domeniul

educației.

• Planifica conferința finală, care va avea loc în România la începutul anului 2023. Evenimentul va avea

loc vineri, 3 martie.

• Vom pregăti și distribui un set de “video-testimonials”, care vor fi încărcati pe canalul oficial YouTube

MYSS.

• Diseminarea site-ului  proiectului  și  a  paginilor  de  social  media  către  profesori,  părți  interesate  din

educație,  aparate  educaționale,  școli,  asociații  de  profesori,  ONG-uri  implicate  în  educație  și

Inspectorate, la nivel național și european.

CUM SA NE GASITI 
• Vizitați site-ul web al proiectului nostru: https://myss.project.eu

• Urmăriti pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/MYSmartSchoolProject

• Urmăriti pagina noastră de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/my-smart-school

• Abonați-vă la canalul nostru YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBlC7RgjXemRfD8Rlc83-tA
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Cu sprijinul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
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This document was funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police.
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