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Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο ξεκινά, υλοποιείται στο πλαίσιο
του προγράμματος Erasmus + Strategic Partnerships για
τη σχολική εκπαίδευση. Ο στόχος του CAnVASS +
"Content Audio Video mAnagement SyStem Plus" είναι να
προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών που
σχετίζονται με τις διαδρομές της δια βίου μάθησης των
εκπαιδευτικών για να συμβάλει στην καινοτομία της
διδασκαλίας μέσω της βελτίωσης των ψηφιακών
δεξιοτήτων.
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ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Α) Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει μια διεθνή
έρευνα σχετικά με τις πιο ενδιαφέρουσες καλές
πρακτικές για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην
παραδοσιακή διδακτική
Β) Ένας ανοιχτός ηλεκτρονικός πόρος για την
υποστήριξη της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών σε όλα
τα εκπαιδευτικά επίπεδα, επιτρέποντας στους καθηγητές
να δημιουργήσουν μαθήματα βίντεο με απλό και
αποτελεσματικό τρόπο με μια διεπαφή προσβάσιμη
ακόμη και σε εκείνους που δεν έχουν υψηλές δεξιότητες
υπολογιστών
Γ) Ένα δωρεάν διαδικτυακό μάθημα για τους
εκπαιδευτικούς να αυξήσουν τις ψηφιακές τους
δεξιότητες και να ενθαρρύνουν τη χρήση της
τεχνολογίας τους μέσα στην τάξη.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΑΒΑΣ;
Το έργο CAnVASS + στοχεύει στην καινοτομία της
παραδοσιακής σχολικής διδασκαλίας παρέχοντας
εργαλεία για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων
των εκπαιδευτικών.
Προωθώντας μια μεγαλύτερη ανταλλαγή μεταξύ
παραδοσιακών ικανοτήτων και ψηφιακών δεξιοτήτων, το
CAnVASS + θα κάνει τη μαθησιακή διαδικασία πιο
συμμετοχική, εξατομικευμένη και ενεργή.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017, η πρώτη συνάντηση
του έργου πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, στην έδρα του
συντονιστικού
οργανισμού
ERIFO,
παρουσία
εκπροσώπων όλων των συνεργαζόμενων οργανώσεων.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
http://canvass.eu/

Ακολουθήστε μας στη
σελίδα του έργου και
επικοινωνήστε με τους
εθνικούς εκπροσώπους
του έργου CAnVASS +!

ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η συνεργασία CANVASS αποτελείται από 9 οργανισμούς από 4 διαφορετικές χώρες:
ΙΤΑΛΙΑ:
ERIFO - Φορέας έρευνας και κατάρτισης: Φορέας κατάρτισης, Οργανισμός Απασχόλησης - ROME
FONDAZIONE MONDO DIGITALE - Οργανισμός Έρευνας και Καινοτομίας - ΡΩΜΗ
IIS VIA SARANDI’- Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης - ROME
ΕΛΛΑΔΑ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Δημόσια Αρχή ΗΡΑΚΛΕΙΟ
4ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
BEST CYBERNETICS - Οργάνωση πληροφορικής
ΙΣΠΑΝΙΑ:
CECE - Συνομοσπονδία Κέντρων Διδασκαλίας - MADRID
COLEGIO PROEMASA LAS CHAPAS - Δημοτικό και γυμνάσιο - MARBELLA
ΡΟΥΜΑΝΙΑ:
LICEU TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI - Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης - PLOIESTI

Website:

Email:

www.canvass.eu

erifoproject@gmail.com

