
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό δελτίο 5, Δεκέμβριος 202

Learn, Engage,

Οι εκδηλώσεις του LEAP
την Ευρώπη 
Οι εταίροι του προγράμματος LEAP πραγματοποιούν 
πολλαπλές εκδηλώσεις διάχυσης στις χώρες τους για 
να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του 
ενδιαφερόμενους. Μερικές από τις εκδηλώσεις 
πραγματοποιούνται από κοντά ενώ άλλες 
διαδικτυακά δεδομένου ότι πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες επί του παρόντος υπόκεινται σε πολλούς 
περιορισμούς σχετικούς με την συνάθροιση των 
ανθρώπων λόγω του COVID-19. 

Οι εταίροι που δεν πραγματοποίησαν τις εκδηλώσεις 
τους, σχεδιάζουν είτε να τις πραγματοποιήσουν από 
κοντά  είτε διαδικτυακά ανάλογα με την εξέλιξη των 
απαγορεύσεων σε κάθε χώρα. 

.  

 
Αριθμός έργου 2017
Επιτροπής. Το έγγραφο αντιπροσω
υπεύθυνη για οποιαδήποτε μορφή χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έργο
.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό δελτίο 5, Δεκέμβριος 2020 

Learn, Engage, Apply and Perform

LEAP σε όλη 

πραγματοποιούν 
πολλαπλές εκδηλώσεις διάχυσης στις χώρες τους για 
να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του LEAP σε 

Μερικές από τις εκδηλώσεις 
ται από κοντά ενώ άλλες 

διαδικτυακά δεδομένου ότι πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες επί του παρόντος υπόκεινται σε πολλούς 

νάθροιση των 

Οι εταίροι που δεν πραγματοποίησαν τις εκδηλώσεις 
ίτε να τις πραγματοποιήσουν από 

είτε διαδικτυακά ανάλογα με την εξέλιξη των 

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

Εκδήλωση διάχυσης στην Πορτογαλ

Taking the LEAP – 
Τον τελευταίο χρόνο  ο κόσμος έχει δει την εξάπλωση του 
κορονοϊού να οδηγεί σε πανδημία.
τον κόσμο έχουν εφαρμόσει πολιτικές
ταξιδιών, ολικές καραντίνες καθώς και όρια στις δημόσιες 
συναθροίσεις. Όλα αυτά έχουν επηρεάσει τις πτυχές της 
καθημερινής ζωής, της εργασίας και των σπουδών

Συνεπώς, άλλαξε και ο τρόπος με τον οποίο τα ιδρύματα 
ΕΕΚ παρέχουν τα μαθήματά τ
επιταχυνόμενη εισαγωγή της τεχνολογίας για την 
βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης και την χρήση της 
εξ αποστάσεως μάθησης και αξιολόγηση
το έργο LEAP ήδη αντιμετώπιζε τις ψηφιακές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει και ο τομέας της ΕΕΚ, η πανδημία του 
κορονοϊού κατέστησε το LEAP ακόμη πιο ενδιαφέρον και 
σημαντικό. 

Η έκθεση της πολιτικής LEAP
του έργου- αναλογίζεται την ευρύτερη χρήση και σημασία 
των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων στην ΕΕΚ
προέρχεται και από την εμπειρία των εταίρων του 
προγράμματος LEAP αλλά και από την τρέχουσα έρευνα και 
τις βέλτιστες πρακτικές. 

Apply and Perform 

036522. Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
πεύει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα ενώ η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε μορφή χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έργο. 

Εκδήλωση διάχυσης στην Πορτογαλία 

 Έκθεση Πολιτικής 
ο κόσμος έχει δει την εξάπλωση του 

κορονοϊού να οδηγεί σε πανδημία. Οι κυβερνήσεις σε όλο 
τον κόσμο έχουν εφαρμόσει πολιτικές απαγόρευσης των 
ταξιδιών, ολικές καραντίνες καθώς και όρια στις δημόσιες 
συναθροίσεις. Όλα αυτά έχουν επηρεάσει τις πτυχές της 
καθημερινής ζωής, της εργασίας και των σπουδών. 

Συνεπώς, άλλαξε και ο τρόπος με τον οποίο τα ιδρύματα 
ΕΕΚ παρέχουν τα μαθήματά τους. Αυτό οδήγησε στην 
επιταχυνόμενη εισαγωγή της τεχνολογίας για την 
βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης και την χρήση της 
εξ αποστάσεως μάθησης και αξιολόγησης. Δεδομένου ότι 
το έργο LEAP ήδη αντιμετώπιζε τις ψηφιακές προκλήσεις 

τομέας της ΕΕΚ, η πανδημία του 
κορονοϊού κατέστησε το LEAP ακόμη πιο ενδιαφέρον και 

Η έκθεση της πολιτικής LEAP- το τελικό δηλαδή παράγωγο 
αναλογίζεται την ευρύτερη χρήση και σημασία 

των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων στην ΕΕΚ. Αυτό 
χεται και από την εμπειρία των εταίρων του 

προγράμματος LEAP αλλά και από την τρέχουσα έρευνα και 



 
 

 

 

 

 

       

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Thank you for having joined us

Η ιστοσελίδα του LEAP
Μπορείτε να κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του LEAP προκειμένου να βρείτε όλες τις πληροφορίες π
για το πρότζεκτ. Εκεί είναι επίσης διαθέσιμα όλα τα παράγωγα του έργου, ονομαστικά το εγχειρίδιο
πρακτικών  (παράγωγο  2) και η Πολιτική Αναφορ
σχετικές λεπτομέρειες των εταίρων  έτσι ώστε να μπορέσετε να κρατήσετε επαφή μαζί μας.. Επιπροσθέτως, τα 
ενημερωτικά δελτία και τα άρθρα που δημιουργήσαμε στην διάρκεια των τριών χρόνων του έργου θα είναι επίσης 
διαθέσιμα προκειμένου να παρακολουθήσετε και εσείς τα στάδια εξέλιξης μας

Η εφαρμογή LEAP http
Το αποκορύφωμα του έργου μας - η εφαρμογή LEAP
βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα τις κριτικές που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια των πιλοτικών 
συνεδριών. Η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών χαρτοφυλ
διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα σε αυτήν, όπου οι μαθητές θα ανεβάζουν τις εργασίες τους και οι καθηγητές 
θα τις αξιολογούν ηλεκτρονικά. Αυτό μπορεί να συντελεστεί από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογισ
κινητό, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας και 
επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η δυνατότητα σύνδεσης πολλών 
συμμετεχόντων που απαιτούνται σε  εκπαιδ

 
 

  

 

having joined us during the last 3 years!

LEAP https://e-leap.eu 

Μπορείτε να κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του LEAP προκειμένου να βρείτε όλες τις πληροφορίες π
για το πρότζεκτ. Εκεί είναι επίσης διαθέσιμα όλα τα παράγωγα του έργου, ονομαστικά το εγχειρίδιο

Πολιτική Αναφορά (παράγωγο 3), καθώς επίσης και  
έτσι ώστε να μπορέσετε να κρατήσετε επαφή μαζί μας.. Επιπροσθέτως, τα 

ενημερωτικά δελτία και τα άρθρα που δημιουργήσαμε στην διάρκεια των τριών χρόνων του έργου θα είναι επίσης 
διαθέσιμα προκειμένου να παρακολουθήσετε και εσείς τα στάδια εξέλιξης μας. 

http://app.e-leap.eu  
η εφαρμογή LEAP- (παράγωγο 1) έφτασε στην τελική του έκδοση έπειτα από 

βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα τις κριτικές που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια των πιλοτικών 
συνεδριών. Η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων LEAP επιτρέπει στους συντονιστές
διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα σε αυτήν, όπου οι μαθητές θα ανεβάζουν τις εργασίες τους και οι καθηγητές 
θα τις αξιολογούν ηλεκτρονικά. Αυτό μπορεί να συντελεστεί από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογισ
κινητό, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας και 
επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η δυνατότητα σύνδεσης πολλών 

εκπαιδευτικά προγράμματα  σε ένα και μόνο μέρος. Κάντε ένα

during the last 3 years! 

Μπορείτε να κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του LEAP προκειμένου να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε 
για το πρότζεκτ. Εκεί είναι επίσης διαθέσιμα όλα τα παράγωγα του έργου, ονομαστικά το εγχειρίδιο καλών 

 τα στοιχεία επικοινωνίας και 
έτσι ώστε να μπορέσετε να κρατήσετε επαφή μαζί μας.. Επιπροσθέτως, τα 

ενημερωτικά δελτία και τα άρθρα που δημιουργήσαμε στην διάρκεια των τριών χρόνων του έργου θα είναι επίσης 

(παράγωγο 1) έφτασε στην τελική του έκδοση έπειτα από 
βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα τις κριτικές που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια των πιλοτικών 

ακίων LEAP επιτρέπει στους συντονιστές  να οργανώνουν 
διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα σε αυτήν, όπου οι μαθητές θα ανεβάζουν τις εργασίες τους και οι καθηγητές 
θα τις αξιολογούν ηλεκτρονικά. Αυτό μπορεί να συντελεστεί από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, τάμπλετ, η 
κινητό, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας και 
επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η δυνατότητα σύνδεσης πολλών 

σε ένα και μόνο μέρος. Κάντε ένα  άλμα μαζί μας ! 


