THE CANVASS+ VIRTUAL
LEARNING ACTIVITY
WAS A SUCCESS!

În zilele cuprinse între 18 și 30 iunie 2020, peste 40 de
persoane au participat prin videoconferință la cele două
zile ale activității de învățare virtuală a proiectului
CANVASS. Evenimentul de instruire, care inițial trebuia
să aibă loc personal în Heraklion, a oferit participanților
posibilitatea de a încerca conținutul setului CANVASS,
schimbând opiniile și ideile lor cu organizațiile de
parteneriat și alți profesori conectați din întreaga
Europă.

Într-un moment istoric în care dezbaterea asupra
importanței modernizării și digitalizării instrumentelor
și metodologiilor didactice a căpătat o nouă
relevanță, CAnVASS + a oferit organizațiilor implicate
posibilitatea de a împărtăși experiențe, temeri și
speranțe cu privire la viitorul școlii.
ÎNSCRIEȚI-VĂ ÎN REȚEAUA CANVASS ȘI EXPRIMAȚIVĂ OPINIA PRIVIND VIITORUL ȘCOLII EUROPENE!
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Câteva comentarii din partea
participanților

Câteva comentarii din partea
participanților

„În opinia mea, acest program va fi util
pentru profesorii care nu sunt familiarizați
cu utilizarea dispozitivelor sociale în clasele
lor, deoarece oferă o oportunitate
excelentă de a afla mai multe despre social
media și despre modul de utilizare în
clasă.”
Y. Gomez (Spania)

Despre activitatea de învățare
„Informații foarte utile, având în vedere
faptul că viitorul educației va deveni din ce
în ce mai digitalizat. Mare schimb de
experiență .. ”
M. Raducea (România)

CE URMEAZA?
CANVASS este pe cale să termine! Pe 31 august, proiectul va
fi finalizat după 36 de luni de muncă.
Rămâneți la curent: în următoarele zile, vom publica pe
canvass.eu promisiunea asociației, ca profesorii și școlile să
poată semna pentru a deveni membru cu drepturi depline al
REȚELEI CANVASS!
!
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Email:

www.canvass.eu

erifoproject@gmail.com
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