
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο , 4 Μαΐου  2020 

Μάθε, Ασχολείσου, 
Εφάρμοσε και Εκτέλεσε 

LEAP Οι Μελέτες Περιπτώσεων είναι 
έτοιμες!  
Από τις αρχές του 2020, οι εταίροι του προγράμματος LEAP παρουσιάζουν 
μελέτες περιπτώσεων στο blog του προγράμματος. Οι συνεργάτες 
συλλέγουν πληροφορίες τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ οδηγούν την 
πλατφόρμα ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων LEAP, για την παραγωγή τους. 

Κάθε πιλοτικός συνεργάτης ανέπτυξε 5 μελέτες περιπτώσεων: δύο που 
αποδεικνύουν την προοπτική των εμπειριών των εκπαιδευτών/αξιολογητών/ 
συντονιστή , και τρείς  που περιλαμβάνουν τα σχόλια των εκπαιδευομένων.  
Όποτε είναι δυνατόν , οι συνεργάτες προσπάθησαν να διαφοροποιήσουν τις 
μαρτυρίες που συλλέχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά 
προγράμματα εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν χρησιμοποιώντας τη 
πλατφόρμα  LEAP. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αντικατοπτρίσουμε μια 
πληθώρα εμπειριών που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς παράγοντες 
στη διαδικασία κατάρτισης, που εμπλέκονται σε διάφορους τομείς 
κατάρτισης και μαθημάτων, σε ορισμένες χώρες τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης. 

Ελέγξτε το blog  μας στη διεύθυνση  http://e-leap.eu/ourblog για να διαβάσετε 
πλήρως όλες τις μελέτες περιπτώσεων του LEAP! 

 

 Εγχειρίδιο Καλής Πρακτικής 
Η πανδημία  COVID-19  υπογράμμισε την ανάγκη μιας πιο εκτεταμένης 
διαδικτυακής εκπαίδευσης,   όπως μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης , συνδυασμένη 
μάθηση και ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Όμως τέτοιες εκπαιδευτικές λύσεις δεν 
μπορούν να είναι ανεξάρτητες χωρίς την συμβολή απλών και αποτελεσματικών  
εργαλείων για την υποστείριξη των μαθητών, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, 
αξιολογητών και συντονιστών. 

Αυτό είναι όπου η έννοια των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων, μια ψηφιακή συλλογή 
πληροφοριών και πόρων, μπορεί να παρέμβει ως ένα πολύ χρήσιμο και ισχυρό 
εργαλείο για τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).  

Η κοινοπραξία του έργου LEAP έχει αναπτύξει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο: Ηλεκτρονικά 
χαρτοφυλάκια: Οδηγός καλής πρακτικής, για να βοηθήσει τους επαγγελματίες της 
ΕΕΚ στην κατανόηση και την εφαρμογή των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων. Μάθετε 
περισσότερα γι’ 'αυτό στη διεύθυνση http://e-leap.eu/ourblog/294-good-practice-
handbook 

Αριθμός έργου 2017-1-UK01-KA202-036522. Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται στο παρόν. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοπραξία: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 https://e-leap.eu 

LEAP - Διαδικτυακή Συνάντηση – 15, Μαΐου 2020 
Στις 15 Μαΐου 2020, οι εταίροι του έργου LEAP πραγματοποίησαν μια διαδικτυακή 
συνάντηση         καθώς η συνάντηση του διακρατικού έργου που είχε προγραμματιστεί να 
πραγματοποιηθεί στο Corby του Ηνωμένου Βασιλείου, την ίδια ημερομηνία ακυρώθηκε 
λόγω περιορισμών του COVID-19. 

Καθώς το έργο τελειώνει, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η BEST Cybernetics 
παρουσίασε τις τελευταίες βελτιώσεις που θα κυκλοφορήσουν σύντομα στην εφαρμογή 
LEAP. 

Επίσης, λόγω των περιορισμών COVID-19 σε όλες τις χώρες εταίρους, ορισμένες πτυχές 
του έργου μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο. Η Exponential, ως συντονιστής έργου, 
προετοίμασε έτσι μια εκτίμηση κινδύνου. Περιλαμβάνει εναλλακτικές λύσεις για την 
ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια 
σχετικά με τους περιορισμούς COVID-19, έτσι οι  συνεργάτες μπορούν να συνεχίσουν να 
συμμορφώνονται με τις εργασίες τους στο LEAP. 

Τέλος πάντων, οι συνεργάτες αναμένουν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν προσωπικά 
την τελευταία συνάντηση του έργου για να συνεχίσουν τις εργασίες για τη μελλοντική 
βιωσιμότητα  του LEAP και να γιορτάσουν την ολοκλήρωση του έργου.  

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας! 

Ανασκοπήσεις των Χρηστών 
Οποιοδήποτε αποτέλεσμα έργου είναι τόσο καλό όσο στο βαθμό που έχει δοκιμαστεί/εξεταστεί. Το έργο  LEAP δεν διαφέρει.  Η δημιουργία 
μιας φιλικής προς τον χρήστη πλατφόρμας αξιολόγησης,  επιτυγχάνεται με την εξερεύνηση και την καταγραφή των απόψεων των χρηστών 
και των τροποποιήσεων στην πλατφόρμα που εξακολουθούν να γίνονται εφαρμόζοντας τα πολύτιμα σχόλια. 

Οι εκπαιδευόμενοι από την  Exponential,  Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν σχολιάσει πόσο διαισθητική και εύχρηστη είναι η πλατφόρμα LEAP. 
Οι  αξιολογητές  και συντονιστές της Exponential  έχουν ήδη μεταναστεύσει πλήρως στην διαδικτυακή πλατφόρμα LEAP και δεν βασίζονται 
πλέον στις προηγούμενες διαδικτυακές διαδικασίες και διαδικασίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη 
εκπαιδευομένων. Το LEAP έχει βελτιώσει τη διαδικασία αξιολόγησης, επιτρέποντας στους  Αξιολογητές  να παρέχουν έγκαιρα σχόλια και 
υποστήριξη πιο αποτελεσματικά. Ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά του LEAP που έχει επηρεάσει την εξέλιξη των μαθητών είναι η σελίδα 
«Η πρόοδός μου» που δείχνει με μια ματιά τόσο την πρόοδο της ενότητας όσο και τη συνολική πρόοδο των μαθημάτων. 

 

Το άρθρο στη διεύθυνση http://e-leap.eu/ourblog/295-user-reflections παρέχει μια σύνοψη της εμπειρίας κάθε συνεργάτη στην πλοήγηση 
και τα σχόλια που έλαβαν από τους χρήστες τους κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης. 

 


