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ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ CANVASS
ΚΑΙ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ!
Σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στο Δίκτυο
CAnvASS + και να γίνετε μέλος μιας
διακρατικής ομάδας σχολείων, εκπαιδευτών
και εκπαιδευτικών που θέλουν να
χρησιμοποιήσουν τη μεθοδολογία του
έργου, εναρμονίζοντας την με την ανάγκη
του κόσμου της εκπαίδευσης;

Έπειτα από 36 μήνες εργασίας, συναντήσεων,
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανταλλαγής
γνώσης και εμπειριών, το έργο CANVASS+ οδεύει
προς το τέλος.
Οι εταίροι πραγματοποίησαν στις 14 Ιουλίου την
τελική συνάντηση του έργου, προκειμένου να
οριστικοποιηθούν οι δράσεις του έργου και να
γίνουν προτάσεις για τη διασφάλιση της
διάρκειας του αντίκτυπου του έργου μετά τη
λήξη των δράσεων της σύμπραξης, που θα αφορά
εμπλεκόμενους φορείς, και για το πως θα
διατηρηθεί το πνεύμα CANVASS ζωντανό.
Δείτε εδώ πληροφορίες για το τι επακολουθεί.

Κατεβάστε
το
Σύμφωνο
Δικτύου,
συμπληρώστε τα στοιχεία σας και γίνετε
μέλη στο δίκτυο CAnVASS+ δωρεάν,
ανταλλάσσοντας ιδέες και εμπειρίες με ένα
διεθνές
δίκτυο
εκπαιδευτών
και
εκπαιδευτικών, όντας και εσείς πλέον
πρεσβευτές της ψηφιακής καινοτομίας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο (στα
Αγγλικά) εδώ.
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ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
CANVASS ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
https://www.canvass.
eu/good-practices/

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΪΟΝ - ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ OER

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΪΟΝ - Η ΑΝΑΦΟΡΑ
Η έρευνα CAnVASS+ αναζητάει καλές
πρακτικές που ενσωματώνουν την
τεχνολογία
στην
παραδοσιακή
διδακτική.
Στα πλαίσια επίτευξης
αυτού του στόχου αυτό το το e-book
αποτυπώνει
μια
σειρά
από
επιτυχημένες εμπειρίες στις χώρες
σύμπραξης ( Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα
και Ισπανία), αναλύοντάς τες και
προσπαθώντας να διερευνήσει τη
συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της
ψηφιακής καινοτομίας στα σχολεία. Η
σύμπραξη αναγνώρισε
34 καλές
περιπτώσεις, πήρε συνεντεύξεις από
τους διαχειριστές της υλοποίησης
τους, προσπαθώντας να αναπτύξει το
μονοπάτι
για
την
εξαγωγή
συμπερασμάτων αναφορικά με τα πιο
ενδιαφέροντα
και
συναρπαστικά
χαρακτηριστικά αυτών.
Πατήστε
εδώ:
https://www.canvass.eu/io-1/

Το CAnVASS+ OER είναι ένα ανοιχτό
λογισμικό που αξιοποιεί εργαλεία
βασισμένα στο λεγόμενο "σύννεφο"
αποθήκευσης και με άδεια Creative
Commons, που απαιτείται για τη
δημιουργία
ψηφιακών
ανοικτών
εκπαιδευτικών πόρων και υψηλής
ποιότητας
εκπαιδευτικών
πολυμεσικών
προϊόντων.
Το
λογισμικό CAnVASS + θα απλοποιήσει
την παραγωγή ψηφιακών πόρων
μάθησης
για
εκπαιδευτικούς,
συμβάλλοντας στη διάδοση της
χρήσης τεχνικών οπτικοποιημένης
μάθησης. Το CAnVASS + OER
στοχεύει
να
προσφέρει
σε
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές οι
οποίοι επιθυμούν να συνδυάσουν
την παραδοσιακή με την ψηφιακή
διδακτική ένα εύκολο και εντελώς
δωρεάν εργαλείο προκειμένου να
δημιουργήσουν
τα
δικά
τους
εκπαιδευτικά βίντεο και πολυμεσικό
περιεχόμενο
Πατήστε εδώ:
http://canvass.media/

Ιστοσελίδα:

www.canvass.eu

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΪΟΝ – ΤΟ MOOC
Το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα
CAnVASS+ MOOC (Massive Open
Online Course) στοχεύει στην
παροχή υποστήριξης προκειμένου να
ενισχυθεί η ψηφιακή επίγνωση και οι
ψηφιακές
δεξιότητες
των
εκπαιδευτικών. Με γνώμονα αυτό το
σκοπό, η σύμπραξη προσπαθήσε να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των
εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών
παρέχοντας τους μαθήματα τα οποία
θα τους δώσουν γενικές πληροφορίες
αναφορικά με τη χρήση των
ψηφιακών τεχνολογιών κα της
πλατφόρμας στην τάξη, κάνοντας
παράλληλα προστάσεις για το πως να
τις εφαρμόσουν στην τάξη με ένα
δημιουργικό τρόπο χάρις στην
πληροφόρηση που συλλέχθηκε από
τη σύμπραξη στα πλαίσια του
πρώτου παραγόμενου προϊόντος .
Πατήστε εδώ:
http://mooc.canvass.media/

Ηλ. Ταχυδρομείο:
erifoproject@gmail.com
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