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Începe un nou proiect european, implementat în cadrul
Programului parteneriatului strategic Erasmus + pentru
educația școlară. Scopul CAnVASS + „Content Audio
Video mAnagement SyStem Plus” este de a promova
schimbul de bune practici legate de căile de învățare
continuă ale profesorilor pentru a contribui la inovarea
predării prin îmbunătățirea abilităților digitale..
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CE SE OFERĂ CANVASS
A) O carte electronică care conține cercetări
internaționale cu privire la cele mai interesante bune
practici pentru utilizarea digitalului în predarea
tradițională
B) O resursă electronică deschisă pentru a sprijini
utilizarea digitalului la toate nivelurile educaționale,
permițând profesorilor să creeze lecții video într-un mod
simplu și eficient, cu o interfață accesibilă chiar și celor
care nu au abilități înalte de calculator
C) Un curs online gratuit care se adresează profesorilor
pentru a-și crește abilitățile digitale și a încuraja
utilizarea tehnologiei în clasă.

CE ESTE CANVASS?
Proiectul CAnVASS + își propune să inoveze predarea
școlară tradițională, oferind instrumente pentru
consolidarea competențelor digitale pentru profesori.
Prin promovarea unui schimb mai mare între abilitățile
tradiționale și abilitățile digitale, CAnVASS + va face
procesul de învățare mai participativ, personalizat și mai
activ.

PRIMA REUNIUNE DE PROIECT: ÎNCEPUT DE O RUTA
Pe 14 și 15 decembrie 2017, la Roma, la sediul
organizației coordonatoare ERIFO, a avut loc prima
întâlnire de proiect, în prezența reprezentanților tuturor
organizațiilor partenere.

VIZITĂ site-ul: http://canvass.eu/
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PARTENERI
Parteneriatul CANVASS este format din 9 organizații din 4 țări diferite:
ITALIA:
ERIFO - Organism de cercetare și formare: Organism de instruire, Agenția pentru ocuparea forței de muncă ROME
FONDAZIONE MONDO DIGITALE - Agenția pentru Cercetare și Inovare - ROME
IIS VIA SARANDI’- Institutul de formare profesională - ROME
GRECIA:
DIRECȚIA REGIONALĂ A CRETEI PENTRU EDUCAȚIE PRIMARĂ ȘI SECUNDARĂ - Autoritatea Publică HERAKLION
A IV-A ȘCOALĂ PROFESIONALĂ DE SERE DIN HERAKLION - Institutul de formare profesională - HERAKLION
BEST CYBERNETICS - organizație IT
SPANIA:
CECE - Confederația centrelor didactice - MADRID
COLEGIO PROEMASA LAS CHAPAS - Școala primară și gimnazială - MARBELLA
ROMÂNIA:
LICEU TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI - Institutul de formare profesională - PLOIESTI
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