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CANVASS+:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το CAnVASS + είναι ένα έργο που έχει στόχο να
προσφέρει ιδέες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής
καινοτομία, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία πιο
συμπεριληπτικών σχολείων, την προαγωγή της
συνεχιζόμενης
επαγγελματικής
ανάπτυξης
των
εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα τη διασφάλιση της
ανταλλαγής καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι της σύμπραξης του
έργου CANVASS + συνεργάστηκαν προκειμένου να
ολοκληρωθεί η ανάλυση των καλών πρακτικών που
συλλέχθηκαν από την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και
την Ρουμανία από διάφορους φορείς, προκειμένου να
τεθούν οι βάσεις για την σύνταξη της τελικής έκθεσης
καθώς και των άλλων τελικών παραγομένων του έργου.

Δείτε την ιστοσελίδα: http://canvass.eu/
Project Number: 2017-1-IT02-KA201-036749

1) ΠΩΣ
ΕΡΕΥΝΑ;

ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ

Η

Από τις αρχές του 2018, τα μέλη της
σύμπραξης άρχισαν να συλλέγουν και
να αναλύουν καινοτόμες πρακτικές που
έλαβαν χώρα στα σχολεία των χωρών
των εταίρων. Ο στόχος ήταν να
εντοπιστούν ορισμένες θεμελιώδεις
ιδέες, συνδέοντάς τις με τα τέσσερα
σημεία ενδιαφέροντος της σύμπραξης:
τη χρήση οπτικοποιημένης μάθησης για
την υποστήριξη της εξατομικευμένης
μάθησης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων για
εργασία μέσω ψηφιακών εργαλείων, τη
μάθηση μέσω πρόκλησης προκειμένου
να
προαχθεί
η
έννοια
της
συμπερίληψης, την ψηφιακή τάξη και
τη χρήση της τεχνολογίας για την
εξατομίκευση της μάθησης. Μόλις
εντοπίστηκαν οι σχετικές πρακτικές, οι
εταίροι άρχισαν να πραγματοποιούν
συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους
εκπαιδευτικούς, με σκοπό τη συλλογή
όσο
το
δυνατόν
περισσότερων
πληροφοριών αναφορικά με τους
στόχους,
την
εφαρμογή
των
μεθοδολογιών, τα αποτελέσματα και τη
δυνατότητα διάχυσης.

2) Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

3) ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΑ ΑΛΛΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όταν συλλέχτηκαν οι πληροφορίες με
την υποστήριξη των συνεργατών και
των εκπαιδευτικών, ο συντονιστικός
φορέας,
ERIFO,
άρχισε
να
επεξεργάζεται την αναλυτική έκθεση,
με βάση μια
φαινομενογραφική
προσέγγιση. Η φαινομενογραφική
προσέγγιση αποσκοπεί στο να
συλλέξει, να αναγνωρίσει και να
ενισχύσει τον τρόπο με τον οποίο τα
άτομα (ή οι ομάδες ατόμων) δίνουν
σχήμα και νόημα στα φαινόμενα. Με
γνώμονα
αυτόν το σκοπό, στα
πλαίσια
αυτής
της
μεθόδου
ανάλυσης, απαιτείται
από τον
ερευνητή να συλλέξει πληροφορίες
σχετικά με τις αντιλήψεις και τα
οράματα
των
συμμετεχόντων,
τοποθετώντας τις στο επίκεντρο της
ερευνητικής του εργασίας. Όσο
περισσότερα δεδομένα συλλέγονται
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης,
τόσο πιο αποτελεσματική είναι και η
ερμηνεία των δεδομένων στις
διάφορες φάσεις.

Η έρευνα και η ανάλυση αυτής θα
έχει ισχυρό αντίκτυπο στα άλλα
παραγόμενα προϊόντα του έργου,
δηλαδή στο MOOC και στο λογισμικό
CAnVASS+. Οι πληροφορίες και οι
συνεντεύξεις που συλλέγονται, στην
πραγματικότητα, θα αποτελέσουν
μέρος του διδακτικού υλικού ενός
διαδικτυακού μαθήματος, ενώ το
λογισμικό
θα
παρέχει
στους
εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να
δοκιμάσουν
στην
πράξη
να
δημιουργήσουν
δωρεάν
βίντεομαθήματα, αντλώντας έμπνευση από
τις προτάσεις που περιέχονται στις
καλές πρακτικές.

Ιστοσελίδα:

Ηλ. Ταχυδρομείο:

www.canvass.eu

erifoproject@gmail.com

Ενημερώσεις για το CANVASS+
OER
Κατά τη συνάντηση του Σεπτεμβρίου 2018, ο εταίρος
Best Cybernetics που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη
του λογισμικού CAnVASS +, προσέφερε μερικές ιδέες για
το πως πρέπει να δομηθεί το δεύτερο παραγόμενο
προϊόν του έργου. Το λογισμικό θα είναι τελείως
ελεύθερο, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας και
επεξεργασίας βίντεο-μαθημάτων με ένα απλό και
διαισθητικό τρόπο με σκοπό την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι σε
μεγάλο βαθμό με δεξιότητες ΤΠΕ στα πλαίσια
ψηφιοποίησης της τάξης τους.

Πληροφορίες για το έργο
Το έργο CANVASS + (Content Audio Video Management
SyStem Plus - 2017-1-IT02-KA201-036749) αποτελεί μία
στρατηγική σύμπραξη στον τομέα της "Σχολικής
Εκπαίδευσης", η οποία είναι εγκεκριμένη από την Ιταλική
Υπηρεσία INDIRE, και έχει αναπτύξει ένα λογισμικό για την
κατασκευή βίντεο προορισμένο για εκπαιδευτικούς, το
οποίο θα συμβάλλει στη συνέχιση και στην εξατομίκευση
της μάθησης, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες.
Η σύμπραξη του έργου, που συντονίζεται από το φορέα
ERIFO - Research and Training Body, αποτελείται από
σχολεία Δ/βάθμιας Εκπ/σης, εκπαιδευτικά κέντρα,
ερευνητικά
ιδρύματα
και
οργανισμούς
που
δραστηριοποιούνται στην τεχνολογική καινοτομία, από την
Ιταλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες ή / και βοήθεια σχετικά με
τη χρήση των προϊόντων, επισκεφθείτε τον ιστότοπο
http://www.canvass.eu
ή
επικοινωνήστε
στο
erifoproject@gmail.com.

Η δεύτερη συνάντηση για το έργο ΗΡΑΚΛΕΙΟ (27-28/09/2018)
Τον Σεπτέμβριο του 2018, οι εταίροι του έργου
συναντήθηκαν στο Ηράκλειο (4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ
Ηρακλείου), προκειμένου να συζητήσουν την πρόοδο του
έργου, να μοιραστούν πληροφορίες και να καθορίσουν τις
στρατηγικές που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του υλικού
του CANVASS.
Η συνάντηση επέτρεψε στους εταίρους να εξετάσουν τις
καλές
πρακτικές
που
συλλέχθηκαν.
Παράλληλα
πραγματοποιήθηκε το πρώτο εργαστήριο του έργου
παρουσία εκπαιδευτικών από το σχολείο υποδοχής, με
επίκεντρο τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ψηφιακές
τεχνολογίες στην προώθηση της συμπερίληψης στην τάξη
μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να
υποστηριχθεί η εξατομίκευση της μάθησης.

Επόμενα Βήματα




Μέχρι τον Μάρτιο του 2019, το Πρώτο
Παραγόμενο Προϊόν (η αναφορά CANVASS+) θα
είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.canvass.eu.
Ακολουθείστε τη σελίδα CANVASS + στο Facebook
για να ενημερώνεστε συνεχώς για το έργο.
Τον Απρίλιο του 2019, τα μέλη της σύμπραξης
του CANVASS + θα συναντηθούν ξανά στη
Μαδρίτη, στα κεντρικά του φορέα CECE.

Ιστοσελίδα:

Ηλ. Ταχυδρομείο:

www.canvass.eu

erifoproject@gmail.com
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