
ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ

Ελέγξτε την ιστοσελίδα μας: 
https://myss.project.eu 

Ακολουθήστε μας στο Facebook:
https://www.facebook.com/MYSmartSchool
Project

Ακολουθήστε μας στο LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/my-
smart-school

Ακολουθήστε μας στο YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCBlC7
RgjXemRfD8Rlc83-tA

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
Ι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αναδιαμόρφωση των
παραδοσιακών σχολείων προς

την κατεύθυνση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και
εργαλεία εξ αποστάσεως μάθησης για
εκπαιδευτικούς, μαθητές και σχολικά

περιβάλλοντα

Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος: 2021-04-01
Συνολική διάρκεια του προγράμματος: 24 μήνες
Ημερομηνία λήξης του προγράμματος: 2023-03-31

https://www.youtube.com/channel/UCBlC7RgjXemRfD8Rlc83-tA


Η ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο E+ "MY Smart School" (MYSS) έχει ως στόχο
να ικανοποιήσει την ανάγκη αναδιαμόρφωσης των
παραδοσιακών σχολείων στα πρότυπα της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, ένα σενάριο που κατέστη
απαραίτητο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID
και που μπορεί να συνεχιστεί και κατά το επόμενο
σχολικό έτος. Χάρη στο έργο, οι εκπαιδευτικοί, τα
σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα ενισχυθούν
με νέο φιλικό προς τον χρήστη ψηφιακό εξοπλισμό,
εργαλεία και μια ασφαλή πλατφόρμα που θα τους
βοηθήσει να προσεγγίσουν καλύτερα την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MYSS ΜΕ
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ

 

1ο παραδοτέο - Ηλεκτρονικά μαθήματα MYSS για
εκπαιδευτικούς - πώς να προσεγγίσουν τη
διδασκαλία και την επικοινωνία μέσω
διαδικτυακών βιντεοσκοπημένων μαθημάτων.
2ο παραδοτέο - Ηλεκτρονική πλατφόρμα MYSS
για εκπαιδευτικούς και μαθητές.
3ο παραδοτέο - Ημερολόγια και συστάσεις για
τους εκπαιδευτικούς.

Το κύριο αποτέλεσμα του προγράμματος MYSS
διαμορφώνεται από τα τρία συνολικά παραδοτέα του
έργου, που συνδέονται στενά με την ανάπτυξη
διαφόρων λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Τα πρακτικά εργαλεία και οι πόροι που προσφέρει το
My Smart School θα παραμείνουν διαθέσιμα για
χρήση μετά τη λήξη του έργου, χάρη στις εξαιρετικές
δυνατότητες μεταφοράς και αξιοποίησης δράσεων
από όλους τους εταίρους του έργου.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για το πως να
προσεγγίζουν σωστά τους μαθητές μέσω της
ηλεκτρονικής μάθησης και να αναδιαμορφώνουν το
πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα νέα μαθησιακά
σενάρια.
Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιμόρφωση, τόσο στον
τομέα της παιδαγωγικής όσο και των ψηφιακών
δεξιοτήτων, δίνοντας έμφαση στη συναισθηματική
πλευρά των μαθητών και στη συμμετοχή των γονέων
στις εργασίες τους. Για το λόγο αυτό, τα μαθήματα
ηλεκτρονικής μάθησης, που παραμένουν διαθέσιμα
στην πλατφόρμα του MYSS (https://platform.myss-
project.eu/ ), έχουν σχεδιαστεί για να τους βοηθήσουν
να προσεγγίσουν μαθητές με αποτελεσματικό και
ουσιαστικό τρόπο. 
Επαναδημιουργία μιας εικονικής οικογενειακής
διάστασης. Κατά την διάρκεια της καραντίνας, τόσο οι
καθηγητές όσο και οι μαθητές απομακρύνθηκαν από το
περιβάλλον της τάξης και την προσωπική επαφή. Η
ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να αναπαράγουμε μια
"αίσθηση κανονικότητας" μέσω της τεχνολογίας. Τα
διάφορα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας, τόσο αυτά
που σχετίζονται με τη διδασκαλία όσο και αυτά που
σχετίζονται με τις ανθρώπινες σχέσεις, θα βοηθούσαν
στη δημιουργία ενός νέου διαδικτυακού περιβάλλοντος
χωρίς αποκλεισμούς και με συμμετοχή.
Χρήση δωρεάν και ασφαλών εργαλείων. Το έργο
παρέχει στους εκπαιδευτικούς μια μοναδική και φιλική
προς τα κινητά τηλέφωνα διαδικτυακή πλατφόρμα με
διάφορες δυνατότητες και γραφικά εργαλεία για τη
δημιουργία διδακτικού υλικού με πολύ ευέλικτο τρόπο.
Επιπλέον, οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών θα
συνοψίζονται στο ημερολόγιο, παρέχοντας έτσι
κατευθύνσεις στους νέους εκπαιδευτικούς απευθείας
από τους συναδέλφους τους.

Βάσει των προκλήσεων που επισήμαναν οι εκπαιδευτικοί,
τις οποίες αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια της εξ
αποστάσεως μάθησης, παρακάτω παρατίθενται οι πιο
επείγουσες πτυχές που το πρόγραμμα MYSS στοχεύει να
αντιμετωπίσει: 

ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤΟΧΟΣ

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και μαθητές ηλικίας 6-18 ετών,
ενώσεις εκπαιδευτικών,
ενώσεις που εκπροσωπούν την ΕΕΚ
(Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση),
δημόσιες αρχές που σχετίζονται με τα θέματα του
έργου.

Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί και μαθητές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Ευρωπαϊκές ενώσεις που ασχολούνται με
δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης,
Δημόσιες αρχές και φορείς που σχετίζονται με τα
θέματα του έργου.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ενός νέου μοντέλου εκπαίδευσης για
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βασίζεται σε
ανοικτούς διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς πόρους
και μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης, 
μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης με
προσαρμοσμένα και ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία
και μέσα αξιολόγησης που θα χρησιμοποιούνται
κατά την διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων,
ένα σύνολο προτάσεων  που διατυπώθηκαν και
επικυρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και που
θα εφαρμοσθούν στην πράξη κατά τη διάρκεια
των διαδικτυακών μαθημάτων και μετά τη λήξη
του έργου.

Το έργο σχετίζεται με την ανάπτυξη καινοτόμων
πόρων και ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα
συμβάλουν τόσο μεσοπρόθεσμα, όσο και
μακροπρόθεσμα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χάρη στην ανάπτυξη:

https://platform.myss-project.eu/

