
LEARN, ENGAGE, APPLY AND PERFORM

Σταδιακή μεταβολή στην χρηση των
ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει 
τις απόψεις αποκλειστικά των συγγραφέων και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.
Αριθμός έργου: 2017-1-UK01-KA202-036522

Μάθετε περισσότερα στο: http://www.e-leap.eu

http://www.e-leap.eu/


Σχετικά με το έργο
Το LEAP – Learn, Engage, Apply and Perform είναι ένα έργο στρατηγικών

εταιρικών σχέσεων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο 
πλαίσιο του προγράμματος erasmus+.

Περίοδος Εφαρμογής

Από την 1η Σεπτέμβρη 2017 μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020

Στόχοι
Το έργο LEAP σκοπεύει να δημιουργήσει μία “σταδιακή αλλαγή”  στην χρήση 
των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων ως παιδαγωγικού εργαλείου  που 
βασίζεται σε διεργασίες με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης των μαθητών και 
των παρόχων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Θα εκμεταλλευτεί τα ψηφιακά 
σήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών ψηφιακών σημάτων, για να 
δημιουργήσει μία διαδικασία μάθησης που θα οδηγήσει σε μία βελτιωμένη 
απόδοση των μαθητών και των εκπαιδευτών. Κατά την διάρκεια της υλοποίησης 
του LEAP θα παραχθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο LEAP

Εταίροι

1. Δάσκαλοι/ εκπαιδευτές

2. Μαθητές

3. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης/ ΗΕ/FE

4. Εταίροι

5. Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Κοινότητα

6. Ενδιαφερόμενα μέρη της πολιτικής της
Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ομάδες 
-Στόχοι

Εγχειρίδιο ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου και ορθής πρακτικής LEAP

Έκθεση Πολιτικής: Λήψη του LEAP

Ένα ευέλικτο, αλλά δομημένο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει 
την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών και μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και των συντονιστών, καθώς και την προώθηση της ανεξαρτησίας 
των μαθητών, την χρήση διαφοροποιημένης υποστήριξης, μάθησης και 
αξιολόγησης αυτών που έχουν διδαχθεί.

Μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μαθημάτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης που θα χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο LEAP. Το
εγχειρίδιο θα επιτρέψει την μεταφορά των μαθημάτων και της εμπειρίας των 
εταίρων, των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων σε άλλους ενδιαφερόμενους 
φορείς που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την χρήση των ανοικτών ψηφιακών 
σημάτων εντός ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου όπως το LEAP.

Ένα στρατηγικό έγγραφο με συστάσεις για την χρήση ενός μοντέλου 
παιδαγωγικής διαδικασίας με επίκεντρο τον μαθητή, το οποίο ενσωματώνει 
ανοικτά ψηφιακά σήματα εντός των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων κατά την 
παροχή μαθημάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και τον τρόπο που 
μπορεί να υποστηρίξει και να συμπληρώσει και άλλες προσεγγίσεις κατά την 
παροχή μαθημάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (π.χ μικτή μάθηση, χρήση 
VLEs, “αναποδογυρισμένη” αίθουσα και παραδοσιακών αιθουσών βασισμένων 
σε δραστηριότητες).
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