Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΣΗΣ CANVASS+ ΗΤΑΝ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΙΤΥΧΗΣ!

Στις 18 & 30 Ιουνίου 2020, πάνω από 40 άτομα
συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στη διημερίδα
της Εικονικής Δραστηριότητας Μάθησης του έργου
CANVASS. Η επιμορφωτική δράση , η οποία αρχικά
είχε σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο
Ηράκλειο, έδωσε στους συμμετέχοντες την
ευκαιρία να δοκιμάσουν το περιεχόμενο του έργου
CANVASS, ανταλλάσσοντας τις απόψεις και τις
ιδέες τους με τους εταίρους της σύμπραξης και
άλλους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς από όλη
την Ευρώπη.

Σε μια ιστορική συγκυρία, στην οποία η συζήτηση
για τη σημασία του εκσυγχρονισμού και της
ψηφιοποίησης των διδακτικών εργαλείων και
μεθοδολογιών, απέκτησε νέα σημασία, το CAnVASS
+ έδωσε στους εμπλεκόμενους οργανισμούς την
ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες, φόβους και
ελπίδες σχετικά με το μέλλον του σχολείου.
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ CAnVASS ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΤΕ ΤΗ
ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ!
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Σχόλια από τους συμμετέχοντες

“Κατά τη γνώμη μου το πρόγραμμα θα
είναι χρήσιμο για εκπαιδευτικούς που δεν
είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης την τάξη τους,
καθώς παρέχει μια άριστη ευκαιρία για να
μάθουν περισσότερα για τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και πως να τα
χρησιμοποιήσουν στην τάξη.”
Y. Gomez (Spain)

Σχόλια από τους συμμετέχοντες

Σχετικά με την επιμορφωτική
δραστηριότητα

“Πολύ σημαντικές πληροφορίες, αν
λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το μέλλον
της εκπαίδευσης θα γίνεται όλο και πιο
ψηφιοποιημένο. Υπέροχη εμπειρία
ανταλλαγής εμπειριών...”
M. Raducea (Romania)

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ;
Το έργο CANVASS οδεύει προς την ολοκλήρωση του! Στις 31
Αυγούστου το έργο θα έχει ολοκληρωθεί έχοντας συμπληρώσει 36
μήνες εργασίας.
Μείνετε συντονισμένοι: τις επόμενες μέρες θα αναρτηθεί στο
canvass.eu Σύμφωνο Συνεργασίας, το οποίο μπορούν να
υπογράψουν καθηγητές και σχολεία ώστε να γίνουν πλήρη μέλη του
ΔΙΚΤΥΟΥ CANVASS!

Ιστοσελίδα :

Ηλ. Ταχυδρομείο :

www.canvass.eu

erifoproject@gmail.com
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