
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

   Η Διεθνής κοινοπραξία που απαρτίζεται από τις εταιρείες VITECO (συντονιστής - Ιταλία), 

IDEC (Ελλάδα), CENFORM (Ρουμανία) και τα σχολεία Κρατικό Λύκειο “Ettore Majorana” 

(Ιταλία), 3ο 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» (https://myss-project.eu/), 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 

διάφορων λύσεων για τις ανάγκες των καθηγητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας. 

- 1ο παραδοτέο: μια σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων απευθυνόμενο σε καθηγητές, για 

την προσέγγιση της επικοινωνίας και της διδασκαλίας μέσω διαδικτυακών διαλέξεων 

(video) 

- 2ο παραδοτέο: μια καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα για καθηγητές και μαθητές 

- 3ο 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 

https://myss-project.eu/


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. 

   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 (https://platform.myss-

project.eu/) 

 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 (https://myss-project.eu/) καθώς επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα του MYSS: 

- Facebook - https://www.facebook.com/MYSmartSchoolProject 

- LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/79359915/admin/ 
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