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Κάνοντας μια περιήγηση στην αναφορά του CANVASS
μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και ιδέες για το
πως να μετασχηματίσετε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
στην τάξη, προκειμένου αυτή να γίνει περισσότερο
συμμετοχική και ενεργή.

Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ CANVASS+ (IO1)
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!
Η διεθνική αναφορά του CAnVASS+ για την ενσωμάτωση των
ψηφιακών τεχνολογιών στην παραδοσιακή διδακτική είναι ήδη
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Η Αναφορά εκπονήθηκε από τη
σύμπραξη CAnVASS+ μετά από μια μακρά περίοδο έρευνας,
συνεντεύξεων και ανάλυσης και περιλαμβάνει πληροφορίες
για κάποιες από τις πιο σχετικές καλές πρακτικές που
εφαρμόζονται στην τάξη με σκοπό:
- Τη διαχείριση της τάξης μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
-Την υποστήριξη της εξατομικευμένης μάθησης μέσω της
οπτικοποίησης της μάθησης
- Την υλοποίηση εργασιών βασισμένες στη μάθηση μέσω
πρόκλησης προκειμένου να καταστούν οι τάξεις περισσότερο
συμμετοχικές
- Την παροχή στους μαθητές δεξιοτήτων προσανατολισμένων
στο έργο.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη έκδοση της
ανάλυσης εδώ.
ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ YOUTUBE ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ CANVASS+
YOUTUBE
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CANVASS
Το CAnVASS + είναι ένα έργο που στοχεύει στην παροχή
ιδεών και ερεθισμάτων για την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής καινοτομίας, με απώτερο σκοπό τη μείωση
μερικών εκ των σημαντικότερων προβλημάτων που
συναντώνται στα Ευρωπαϊκά σχολεία: την έλλειψη γνώσης
αναφορικά με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία
για καινοτομία στην παραδοσιακή διδασκαλία, την απουσία
ενός αποτελεσματικού διαλόγου μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών, τη σχολική διαρροή. Προκειμένου να
ενθαρρύνει την ανταλλαγή δεξιοτήτων και γνώσεων μεταξύ
των φορέων της σύμπραξης, το CAnVASS + παρέχει μια σειρά
τεσσάρων εργαστηρίων, τα οποία πρόκειται να διεξαχθούν
στο πλαίσιο των διεθνικών συναντήσεων του έργου.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:http://canvass.eu/
Project Number: 2017-1-IT02-KA201-036749
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1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (4ο
Εσπερινό ΕΠΑΛ – 27/09/2018)
– ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ:

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗ
(CECE – 12/04/2019)
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Κατά τη διάρκεια της Δεύτερης
Συνάντησης
του
έργου
πραγματοποιήθηκε
το
πρώτο
εργαστήριο
του
CAnVASS,
παρουσία εκπαιδευτικών από το
σχολείο υποδοχής. Οι εταίροι του
IIS Sarandì έκαναν παρουσίαση των
δράσεων που υλοποιήθηκαν εντός
του ινστιτούτου για την προώθηση
της έννοιας της συμπερίληψης στις
τάξεις
μέσω
ψηφιακών
τεχνολογιών για την υποστήριξη
της εξατομικευμένης μάθησης.

Στη Μαδρίτη, κατά τη διάρκεια της
τρίτης συνάντησης για το CAnVASS
+, υπό τον συντονισμό των εταίρων
του Τεχνικού Γυμνάσου του Ploiesti
συζητήθηκε η σημασία της
μάθησης βάσει πρόκλησης και η
εφαρμογή αυτών των μεθόδων για
την ενίσχυση της ανάπτυξης
δεξιοτήτων εργασίας,
παρουσιάζοντας μερικές από τις
πιο ενδιαφέρουσες καλές
πρακτικές που συλλέχθηκαν αρχικά
και αυτές που εφαρμόστηκαν στα
σχολεία της σύμπραξης.

Ιστοσελίδα:

www.canvass.eu

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΩΜΗ (IIS
Sarandì – 16/05/2019) Η
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ:
Στις 16 Μαΐου 2019 στην έδρα του IIS
Sarandì, ERIFO, Mondo Digitale
lISSarandì, πραγματοποιήθηκε το 3ο
εργαστήριο, το οποίο
παρακολούθησαν πολλοί
εκπαιδευτικοί από το σχολείο και
από άλλους φορείς οι οποίοι
ενδιαφέρονταν για να συλλέξουν
πληροφορίες σχετικά με το έργο
CAnVASS +. Στη συνάντηση
παρευρέθησαν καθηγητές εκτός της
εταιρικής σύμπραξης , όπως ο καθ.
Marchesano από το IIS Caffè στη
Ρώμη, ο καθ. Di Seri από το IC
Rosmini και ο καθ. Cecchetti από το
IIS Lombardo Radice. Οι καθ.
Antonietta D’Oria από το Marconi στο
Castelfranco Emilia και κάποιοι
εταίροι του έργου CAnVASS
+συμμετείχαν μέσω τηλε-διάσκεψης.

Ηλ. Ταχυδρομείο:
erifoproject@gmail.com

Επόμενα βήματα
Η σύμπραξη του CAnVASS εργάζεται προκειμένου
να ολοκληρώσει την επεξεργασία του λογισμικού
CANVASS OER, που θα επιτρέψει στους
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν τα δικά τους
βίντεο-μαθήματα και παρουσιάσεις, τα οποία
βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο
σχεδιασμού, υπό το φως των εσωτερικών
πιλοτικών δραστηριοτήτων.
Η πλατφόρμα
πρόκειται να είναι έτοιμη κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την
ιστοσελίδα του CAnVASS +.

Γενικές πληροφορίες
Το έργο CANVASS + (Content Audio Video
Management SyStem Plus - 2017-1-IT02-KA201036749) 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.

Ιστοσελίδα:

Ηλ. Ταχυδρομείο:

www.canvass.eu

erifoproject@gmail.com
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