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CANVASS +:
O ACTUALIZARE A PROIECTULUI
CAnVASS + este un proiect care îș i propune să ofere idei care să
susț ină inovaț ia educaț ională, cu scopul de a face ș colile mai
incluzive, de a sprijini dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice ș i de a garanta schimbul de bune practici la nivel
european. În ultimele luni, parteneriatul CANVASS + lucrează
pentru a finaliza analiza bunelor practici colectate în Italia, Spania,
Grecia ș i România de către diferitele organizaț ii, cu scopul de a
pune bazele pentru construirea raportului final ș i a altor produse
ale proiectului.
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?
1) CUM SE DEZVOLTĂ
CERCETAREA?

2) ABORDAREA
FENOMENOGRAFIC Ă

3) IMPACTUL ASUPRA ALTOR
PRODUSE ALE
PROIECTULUI

De la începutul anului 2018,
parteneriatul a început să colecteze ș i
să analizeze practicile inovatoare
desfăș urate în ș colile din ț ările
partenere. Scopul a fost identificarea
unor idei fundamentale, conectându-le
la cele patru domenii de interes ale
parteneriatului: utilizarea învăț ării
vizuale pentru personalizarea
învăț ării; construirea abilităț ilor de
lucru prin instrumente digitale;
abordarea învăț ării bazată pe
provocări pentru a promova
incluziunea; cursuri digitale ș i
utilizarea tehnologiei în personalizarea
învăț ării. Odată identificate cele mai
relevante practici, partenerii au început
să organizeze interviuri cu profesorii
responsabili, cu scopul de a culege cât
mai multe informaț ii cu privire la
obiective, metodologii de
implementare, rezultate ș i
transferabilitate.

Odată ce informaț iile au fost
colectate, cu sprijinul partenerilor ș i al
cadrelor didactice, ERIFO a început să
elaboreze raportul analitic, pe baza
unei abordări fenomenografice.
Abordarea fenomenografică doreș te
să colecteze, să identifice ș i să
îmbunătăț ească modul în care
indivizii (sau grupurile de indivizi) dau
formă ș i semnificaț ie fenomenelor.
În acest scop, această metodă de
analiză cere intervievatorului să adune
informaț ii despre concepț iile ș i
viziunile lumii indivizilor, plasându-le
în centrul activităț ii sale de
investigaț ie. Cu cât sunt mai multe
date colectate în timpul interviului, cu
atât interpretarea datelor va fi mai
eficientă în diferitele sale etape ș i
pasaje.

Lucrările de cercetare ș i analiză vor
avea un impact puternic asupra
celorlalte produse ale proiectului,
MOOC ș i software-ul CAnVASS +.
Informaț iile ș i interviurile colectate
vor face, de fapt, parte din materialele
didactice ale Cursului Online, în timp
ce software-ul va garanta profesorilor
posibilitatea de a-ș i încerca gratuit
crearea de lecț ii video, inspirându-se
din sugestiile conț inute în bunele
practici
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Actualizări pe CANVASS + OER
În cadrul întâlnirii din septembrie 2018, partenerul Best
Cybernetics, însărcinat cu dezvoltarea software-ului
CAnVASS +, a împărtăș it câteva idei ș i idei despre modul
în care va fi structurat al doilea rezultat al proiectului.
Software-ul va fi complet gratuit ș i va oferi posibilitatea de
a edita lecț iile video într-un mod simplu ș i intuitiv, cu
scopul de a sprijini profesorii cu o mică familiaritate cu
produsele IT în digitalizarea cursurilor lor.

Informatii despre proiect
Proiectul CANVASS + (Content Audio Video Management
SyStem Plus - 2017-1-IT02-KA201-036749), un parteneriat
strategic pentru sectorul „Educaț ie ș colară” aprobat de
Agenț ia italiană INDIRE, a dezvoltat un editor video pentru
profesori care poate contribui la continuitatea ș i personalizarea
învăț ării elevilor, în special pentru grupurile cele mai
vulnerabile.
Parteneriatul de proiect, coordonat de ERIFO - Cercetare ș i
Instruire corporală, este alcătuit din ș coli secundare, centre de
formare, fundaț ii de cercetare ș i organizaț ii active în
inovaț ia tehnologică, din Italia, Spania, România ș i Grecia.
Pentru mai multe informaț ii ș i / sau asistenț ă în utilizarea
produselor, vizitaț i site-ul web http://www.canvass.eu sau
contactaț i erifoproject@gmail.com.

A doua întâlnire de proiect HERAKLION (27-28 / 09/2018)
În septembrie 2018, partenerii proiectului s-au adunat la
Heraklion, la sediul celei de-a 4-a Ș coli profesionale din
Heraklion, pentru a discuta despre progresul proiectului, a
împărtăș i informaț ii ș i a defini strategiile care vor duce la
realizarea materialelor CANVASS.
Reuniunea a permis partenerilor să revizuiască bunele practici
colectate. În cadrul întâlnirii, a avut loc ș i primul atelier al
proiectului CAnVASS, în prezenț a profesorilor de la ș coala
gazdă, axat pe rolul pe care îl au tehnologiile digitale în
promovarea incluziunii claselor, prin tehnologii digitale , pentru
a sprijini personalizarea învăț ării.

Pasii urmatori
• Până în martie 2019, primul rezultat al proiectului Raportul transnaț ional CANVASS + - va fi pus la
dispoziț ie de parteneriatul proiectului pe site-ul
www.canvass.eu. Urmăriț i pagina de Facebook CANVASS
+ pentru a rămâne permanent actualizat cu privire la proiect.
• În aprilie 2019, parteneriatul CANVASS + se va reîntâlni la
Madrid, la sediul partenerului CECE.
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