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PROIECTUL CANVASS + S-A TERMINAT!

PARENT TEACHERS
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PRINTEAZĂ ȘI SEMNEAZĂ ACORDUL
DE REȚELE CANVASS ȘI ALĂTURĂ-TE
ECHIPEI!
Sunteți interesat să vă alăturați rețelei CAnvASS
+ și să deveniți membru al unui grup
transnațional de școli, profesori, formatori și
educatori care doresc să utilizeze metodologia
proiectului și să o mențină în concordanță cu
nevoile lumii educației?

După 36 de luni de muncă, întâlniri, activități de
învățare și schimb de cunoștințe și expertiză,
proiectul CANVASS + se apropie de sfârșit.
Partenerii au organizat pe 14 iulie ședința finală a
proiectului, pentru a finaliza activitățile
proiectului și a discuta planurile pentru a garanta
că impactul proiectului va dura și după încheierea
activităților parteneriatului, implicând noi părți
interesate și menținând în viață spiritul CANVASS.
Găsiți aici câteva informații despre ce urmează!

Descărcați Acordul de Rețea, completați-l cu
datele dvs. și intrați gratuit în rețeaua CAnVASS
+, împărtășind idei și experiențe cu o rețea
internațională de profesori și formatori,
devenind pe deplin un ambasador al inovației
digitale.
Puteți descărca documentul (în engleză) aici
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PRODUSELE
PRIMUL PRODUS
INTELECTUAL - RAPORTUL

AL DOILEA PRODUS
INTELECTUAL - OER

Cercetarea CAnVASS + este o
cercetare privind cele mai bune
practici pentru integrarea
tehnologiei în didactica
tradițională. Cu acest obiectiv,
această carte electronică
identifică o serie de experiențe
de succes în țările
parteneriatului (Italia, România,
Grecia și Spania), analizându-le
și încercând să înțeleagă ce
contribuție ar putea aduce la
dezvoltarea inovației digitale în
școli. Parteneriatul a identificat
34 de cazuri bune, a intervievat
operatorii lor de implementare
și a încercat să construiască o
cale pentru exportul celor mai
interesante și fascinante
caracteristici ale acestora
Faceți clic aici:
https://www.canvass.eu/io-1/

CAnVASS + OER este un software
deschis, cu instrumente bazate pe
cloud și licență Creative
Commons, necesar pentru
crearea de resurse educaționale
digitale deschise și produse
educaționale multimedia de înaltă
calitate. Software-ul CAnVASS +
va simplifica producția de resurse
digitale de învățare pentru
profesori, ajutând la răspândirea
utilizării tehnicilor de învățare
vizuală. CAnVASS + OER își
propune să ofere profesorilor și
formatorilor interesați să combine
didactica tradițională și digitală un
instrument ușor și complet gratuit
pentru a-și crea propriile
videoclipuri educaționale și
conținut multimedia.
Faceți clic aici:
http://canvass.media/
AaICIhttp://canvass.media/

Website:

www.canvass.eu

AL TREILEA PRODUS
INTELECTUAL - MOOC
Cursul CAnVASS + Massive Open
Online are ca obiectiv oferirea
unui suport pentru creșterea
gradului de conștientizare
digitală și a abilităților digitale
ale profesorilor. Având acest
scop, parteneriatul va încerca să
răspundă nevoilor profesorilor și
formatorilor cu abilități digitale
scăzute, oferindu-le lecții care le
vor oferi atât informații generale
privind utilizarea tehnologiilor și
platformelor digitale în clasă, cât
și sugestii cu privire la modul de
aplicare a acestora în un mod
creativ la cursuri, datorită
contribuției informațiilor
colectate de parteneriat în
contextul primului rezultat
intelectual.
Faceți clic aici:
http://mooc.canvass.media/

Email:
erifoproject@gmail.com
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