Καινοτόμες
δράσεις
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

στην

Το LEAP ενσωματώνει βιομηχανικές πρακτικές στις
διαδικασίες μάθησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Aναδυόμενες στρατηγικές λιτού κι
ευέλικτου βιομηχανικού σχεδιασμού και
υποστήριξη της μετάβασης στην αγορά
εργασίας.

Προωθεί την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων
προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ανάγκες της
βιομηχανίας.

Για πληροφορίες:

Εμπλουτίζει τις πρακτικές μάθησης μέσω αξιοποίησης
των ΤΠΕ.

WWW

Αξιοποιεί εργαλεία ανοιχτής μάθησης στα πλαίσια
επίσημης και άτυπης μάθησης.
Προωθεί την ανάπτυξη και χρήση ψηφιακού
περιεχομένου που γεφυρώνει το ψηφιακό χάσμα.
Καλύπτει σύγχρονες ανάγκες σε σχέση με την ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού, την αντιμετώπιση της νεανικής
ανεργίας και της οικονομικής κρίσης.

http://leapproject.eu
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twitter.com/LEAP_Project_
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Γιατί;

Πώς

Ο λιτός και ευέλικτος βιομηχανικός σχεδιασμός μπορεί να
συμβάλλει στην πιο πιστή προσαρμογή ενός προϊόντος στις
ανάγκες των τελικών χρηστών, στην καλύτερη ανταπόκριση
στην αλλαγή και στη μείωση του χρόνου υλοποίησης.

Το LEAP χρησιμοποιεί μοντέλα εμβύθησης στη μάθηση μέσω
της χρήσης σοβαρών παιχνιδιών που προσφέρουν σημαντικά
μαθησιακά πλεονεκτήματα. Συμβάλλει:

Το LEAP βοηθά φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με τον λιτό κι ευέλικτο
βιομηχανικό σχεδιασμό.
Εξοικειώνει τους φοιτητές με τη χρήση ευέλικτων πρακτικών
μέσω βιωματικών σεναρίων εμπνευσμένων από πραγματικές
συνθήκες της αγοράς εργασίας.
Ευνοεί την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων και βοηθά τη
μετάβαση στην αγορά εργασίας.

Ποιούς αφορά;
Το LEAP δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης να είναι ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά
εργασίας μέσω απόκτησης δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας.
Υποστηρίζει τους εκπαιδευτές που θέλουν να προσαρμόσουν
τη διδασκαλία τους στις σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας.
Τους προσφέρει τη δυνατότητα να την εμπλουτίσουν μέσω
της ενσωμάτωσης σοβαρών παιχνιδιών και αναδυόμενων
μεθόδων ενεργής μάθησης.
Δίνει τη δυνατότητα στους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς
της βιομηχανίας, δηλαδή μικρομεσαίους και μεγαλύτερους
ογανισμούς, να αναζητήσουν με επιτυχία,
αναδυόμενες επενδυτικές ευκαιρίες χάρη
στη στελέχωση με ικανούς
επαγγελματίες.

Στη διατήρηση γνώσης μέσω βιωματικής μάθησης.
Στη μεταφορά και αξιοποίηση γνώσης στην πραγματική ζωή
μέσω προσομοίωσης και παιχνιδιών ρόλων.
Στην ανάπτυξη επιχειρηματικής και κριτικής σκέψης που
αποτελούν βασικά στοιχεία του ευέλικτου σχεδιασμού.
Στη σύνδεση της εκπαίδευσης με μαθησιακά αποτελέσματα
μέσω στοχευμένης ανατροφοδότησης.
Στη μακροπρόθεσμη εμπλοκή σε μαθησιακές διαδικασίες
με την προσέλκυση και διατήρηση του ενδιαφέροντος μέσω
στοχευμένων σεναρίων.

Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς
Το LEAP υποστηρίζει τους εκπαιδευτές στην ομαλή
ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του στην μάθηση μέσω:
Μαθησιακών δραστηριοτήτων άμεσης εφαρμογής.
Υποστηρικτικού διδακτικού περιεχομένου σε σχέση με καλές
πρακτικές.

Εταίροι

