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Θέμα: « Ενημέπυζη για ζσέδιο Canvass+ - Erasmus+ »
Η Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Κξήηεο ζπκκεηέρεη ζην ζρέδην κε
ηίηιν “CAnVass+ Content Audio Video Management System” πνπ πινπνηείηαη ζην
πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ΚΑ2 - «πκπξάμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
αλάπηπμε θαη ηε κεηαθνξά θαηλνηνκίαο», κε εηαίξνπο εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαη θνξείο από
ηελ Ιζπαλία, ηελ Ιηαιία θαη ηε Ρνπκαλία.
ηόρνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα
ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ. Απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο β/ζκηαο θαη ζην
επίθεληξν ζέηεη ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ θαηαγξαθή θαιώλ ςεθηαθώλ πξαθηηθώλ ζηελ ηάμε.
ηα ηειηθά πξντόληα ηεο ζύκπξαμεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία πιαηθόξκαο γηα ηνλ
εκπινπηηζκό θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο όπνπ ζα αλαδεηθλύνληαη νη
θαιέο πξαθηηθέο θάζε ρώξαο ελώ παξάιιεια ζα δίλνληαη κε θαηαλνεηό ηξόπν νδεγίεο γηα ηε
ρξήζε αλνηρηώλ ινγηζκηθώλ κέζσ βίληεν, MOOCs θαη άιισλ πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ. Με
ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε κε ηε
ζπκκεηνρή 2-3 εθπαηδεπηηθώλ από θάζε ρώξα γηα αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ θαη εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ.
Οι εκπαιδεςηικοί β/θμιαρ πος αξιοποιούν ζηην ηάξη τηθιακά επγαλεία και
ενδιαθέπονηαι να παποςζιάζοςν μια καλή τηθιακή ππακηική κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ
ην ζύλδεζκν πνπ ζα βξνπλ ζηε δηεύζπλζε https://goo.gl/forms/K8jeJ1ww0nOORugS2
θαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηε θόξκα κέρξη ηε Γεπηέξα 26/02/2018.
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