
  

 

Úvod: 

  

Souhrn: 

Anne-Marie podporuje studenty v 

dokončení jejich Chartered Management 

Institute kvalifikací. 

Dokončení kvalifikace při distanční výuce 

nemusí být pro někoho úplně snadné, jelikož 

vyžaduje sebemotivaci, plánování a odhodlání.  

Exponential Training využívá zakázkové e-

portfolio nazývané LEAP. Původně bylo 

navrženo v Erasmus+ projektu, na kterém se 

podíleli partneři z Irska, Řecka, Kypru, 

Rakouska a Portugalska. LEAP je vícejazyčná 

e-portfolio platforma, která může být využívaná 

studenty, hodnotiteli a moderátoři pro 

krátkodobé i dlouhodobé kurzy a kvalifikace.  

Exponential Training nyní přesunul všechny 

studenty kurzů Chartered Management Institutu 

do LEAP. Studenti pracují na certifikacích a 

diplomech pro kvalifikace na úrovni 3, 5 a 7 

v managementu a leadershipu, koučování a 

mentoringu nebo profesním poradenství. 

 Tato case study je o tom, jak studenti, 

hodnotitelé a moderátoři mohou těžit 

z využívání platformy LEAP. 

“ LEAP byl vyvinut jako součást Erasmus+ 
projektu. LEAP přeměnit způsob, jakým 
Exponential Training podporuje své studenty 
a hodnotitele.   
 
Radikálně změnil kvalitu hodnocení, výsledku 
kterých studenti dosahují a i míře dokončení 
kurzu – také výrazně zkrátil čas, za kterou 
studenti dokončují kvalifikace.” 
 

Anne-Marie, Performance kouč 
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Technologií podpořené 

vzdělávání: 

Vypořádání se s pandemií 

Digitalizace umožnila profesnímu vzdělávání a 

školícím střediskům zůstat v provozu i během 

pandemie COVID19-.   

Exponentila Training využíval TEL již několik let. 

Už před deseti lety se přesunul do online 

prostředí a nástroje pro online setkání využívá již 

od roku 2008. Vývoj platformy Lear, Engage, 

Apply, and Perform (LEAP) v letech 2016/2017 

představoval výraznou změnu ve způsobu jejich 

fungování.  

LEAP umožňuje společnosti Exponential plánovat 

hodnocení studentů, plánovat moderování a 

kontrolovat kvalitu, plánován výukové programy 

se studenty a komunikovat s nimi na jednom 

místě. V roce 2018 byl systém pro podporu výuky 

(LMS) propojen s platformou LEAP, čímž se 

vytvořilo pro studenty, hodnotitele a lektory místo, 

kde mají všechno, co potřebují.  

TEL umožnil flexibilní pořádání kurzů, hodnocení 

a moderování v reálném čase, což je výhodné a 

motivační jak pro lektory, tak pro studenty. 

Tempo, jakým studenti postupují a dokončují 

kurzy se výrazně zrychlilo od doby zavedení 

LEAP, což je důkazem pozitivního přínosu TEL.  

 Díky LEAP zůstala činnost Exponential Training a 

dalších jeho uživatelů lockodwny prakticky 

nedotčena. 

 

LEAP byl využit ve společnosti Exponential 

Trainign a u dalších 5 evropských partnerů 

během několika lockdownů a díky tomu více než 

400 studentů mohlo pokračovat ve vzdělávání 

v jednotlivých kurzech.  

 

Christos P, VET Centre Manager z IHE 

Innovative Hospitality Education, Kypr, řekl:  

 

“ LEAF byl skutečný zachránce. Původně jsme ho 

chtěli nasadit zejména z důvodu úspory času, ale 

když přišla pandemie, rozhodující byla 

vzdálenost. Podařilo se nám platformu nasadit za 

3 dny a dále jsme tak mohli organizovat kurzy pro 

naše studenty. Do normálu jsme se vrátili za 

pouhý týden.”. 

 

 

 

 E-Growth je project financován z program Erasmus+. Projekt si klade za cíl prozkoumat využití businesových 
simulací a Vzdělávání s využitím technologií (TEL) v odborném vzdělávání (VET). TEL příručka a E-Growth 

business simulace je k dispozici v angličtině, češtině, španělštině, řečtině a maďarštině.  

Pro další informace navštivte: 

https://e-growth-project.eu/  
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