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Ca răspuns la situația de urgență Covid-19, în aproape
toate țările europene a fost decisă suspendarea
activităților de învățare și închiderea școlilor și agențiilor
de instruire, precum și activarea simultană a învățării
electronice.
Proiectul CAnVASS + (Content Audio Video mAnagement
SyStem Plus), un parteneriat strategic Erasmus + în
domeniul Educației școlare; aprobat de Agenția Națională
Italiană Indire, a dezvoltat un editor video pentru
profesori care poate contribui la continuitatea și
personalizarea învățării pentru elevi, în special pentru
grupurile cele mai vulnerabile.

Prin intermediul editorului video CANVASS +, fiecare
profesor și / sau formator, chiar și cei cu abilități digitale
scăzute, pot crea pachete de instruire multimedia
pentru elevii lor.
CANVASS + este un proiect care a creat nu doar un
software pentru a edita lecții de învățare electronică
(gratuit), ci și un set de instrumente de bune practici,
care vizează creșterea disponibilității materialelor de
instruire accesibile de la distanță de către profesori și
elevi (www.canvass.eu).
CANVASS + este, de asemenea, un proiect care oferă
instrumente pentru a limita părăsirea timpurie a școlii
prin menținerea activă a participării, tot de la acei elevi
pentru care trebuie consolidată participarea la
procesele de învățare.

APASA PE LINK AICI: http://canvass.media/

CANVASS OER
Platforma dezvoltată în cadrul proiectului CAnVASS + Content Audio mAnagement SyStem;
http://canvass.media/(link este extern), este disponibilă deja gratuit, permite profesorului să
personalizeze lecțiile, în funcție de nevoile atât ale grupului clasei cât și ale elevilor individuali. Este un
instrument conceput pentru a permite crearea de lecții în cinci pași simpli, folosind o interfață intuitivă și
ușor de utilizat.
Software-ul oferă avatare și
scenarii interactive, în care pot
fi inserate fișiere audio, fișiere
text, imagini, casete de
focalizare în profunzime etc.
Prin intermediul platformei
CAnVASS +, conținutul de
învățare va fi transformat întrun fișier video care poate fi
distribuit
prin
Youtube,
Facebook, Twitter.

Cu CAnVASS +, fiecare
profesor, chiar și cei cu abilități
digitale scăzute, va putea
pregăti lecții accesibile în
modul de învățare electronică,
într-un timp scurt și
îmbunătățirea calității predării.
Accesarea platformei este
rapidă și ușoară: prin orice
motor de căutare, pur și
simplu introduceți linkul
http://canvass.media/(link
este extern) și creați
autentificarea de acces la
platformă

Lecția poate fi creată atât
folosind șabloane predefinite,
cât și prin crearea de noi,
introducând tot ceea ce poate
contribui la realizarea predării
din ce în ce mai personalizate
pe ținta ta. Lecția poate fi
salvată și exportată și sub
formă de videoclip, în format
mp4,
pentru
a
asigura
partajarea completă cu elevii.

Prin urmare, profesorul în câțiva pași simpli și cu instrumente digitale specifice va putea crea lecții:
 Cu sunete, imagini, animații și avatare;
 Definiți durata fiecărui ecran care formează o lecție;
 Salvați lecția video într-o zonă personală;
 Exportați fișierul lecției în format mp4
Un sfat rapid pentru ca videoclipurile dvs. să fie eficiente și utilizabile: este recomandat ca durata
lecțiilor video să nu depășească 5 minute.
Viitorul este orientat din ce în ce mai mult către transformarea digitală, iar formarea
trebuie să beneficieze de suporturi adecvate pentru a asigura îmbunătățirea activității
didactice de astăzi, CAnVASS + urmărește să ofere o contribuție la această direcție.
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