Είστε εκπαιδευτικός που αναζητά νέες
ευκαιρίες κατάρτισης; Σας ενδιαφέρει να
ενισχύσετε τις ικανότητές σας σχετικά με τη
χρήση ψηφιακών εργαλείων μέσα στην
τάξη σας; Σας ενδιαφέρει να βοηθήσετε
τους μαθητές σας να κατανοήσουν
καλύτερα τις δυνατότητες των ΤΠΕ;

CANVASS+ ΕΙΚΟΝΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΣΗΣ
18 - 30 Ιουνίου 2020
Η Δραστηριότητα Κατάρτισης CAnVASS + θα
αποτελείται από δύο διαδικτυακές συναντήσεις και μια
σειρά από πιλοτικές συνεδρίες και συνεδρίες
ανασκόπησης που θα διεξαχθούν σε ομάδες σε εθνικό
επίπεδο, με την υποστήριξη όλων των οργανισμών των
εταίρων. Ο στόχος είναι:
- Να δοκιμαστούν τα προϊόντα του έργου και να δοθεί
ανατροφοδότηση ως προς την αποτελεσματικότητά
τους
- Να χρησιμοποιηθεί το OER για να εφαρμοστεί η
προηγούμενη γνώση και να υλοποιηθούν βίντεοπαρουσιάσεις
- Να συζητηθούν προτάσεις που θα μπορούσαν να
υποστηρίξουν τη μεταρρύθμιση των σχολικών
συστημάτων

ΕΓΓΡΑΔΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗ-ΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ CANVASS+!

Στις 18 και 30 Ιουνίου 2020 η σύμπραξη
CAnVASS+
θα
οργανώσει
online
μια
επιμορφωτική δράση.
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ
E-MAIL
ΣΤΟ
erifoproject@gmail.com ή επικοινωνήστε μέσω
ενός εκπροσώπου της χώρας σας (δείτε εδώ).
Στο τέλος της δράσης θα λάβετε Βεβαίωση
Συμμετοχής από το CANVASS που θα πιστοποιεί
την παρακολούθηση της επιμορφωτικής δράσης.

5ο Ενημερωτικό Δελτίο
Ιούνιος 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η επιμορφωτική δράση CAnVASS θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom σε δύο εργάσιμες
ημέρες. Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι:
18 Ιουνίου 2020
9.30-10 – Εισαγωγή στο CANVASS και στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα (ERIFO)
10-10.20 – Παρουσίαση και επίδειξη του λογισμικού (OER) (Best Cybernetics)
10.20 – 10.40 – Ψηφιοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων: Ελλάδα (ΠΔΕ Κρήτης)
10.40 – 11 – Διάλειμμα
11-11.20 - Ψηφιοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων: Ρουμανία: Romania (LTT)
11.20 – 11.40 - Ψηφιοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων: Ιταλία (FMD - Sarandì)
11.40-12 - Ψηφιοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων:: Ισπανία (CP Las Chapas)
12 – 12.30 – Περιγραφή των πιλοτικών δραστηριοτήτων (ERIFO)
30 Ιουνίου 2020
9.30-10.30 – Συζήτηση του αποτελέσματος των πιλοτικών δραστηριοτήτων (ERIFO)
10.30-11.00 – Συζήτηση σε ξεχωριστές ομάδες
11 –11.15 – Διάλλειμα
11.15 – 12 – Τελική σύνοδος ολομέλειας
12 – 12.30 – Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και τελική αξιολόγηση της εκδήλωσης

Ιστοσελίδα:

Ηλ. Ταχυδρομείο:

www.canvass.eu

erifoproject@gmail.com

