
  

 

Εισαγωγή: 

  

Περίληψη: 

Η Anne-Marie υποστηρίζει τους μαθητές 

να ολοκληρώσουν τα προσόντα του 

Chartered Management Institute. 

Η ολοκλήρωση ενός τίτλου μέσω της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης μπορεί να είναι μια πρόκληση για 

μερικούς, που απαιτεί αυτοκίνητρο, προγραμματισμό 

και δέσμευση. 

H Exponential Training χρησιμοποιεί ένα 

εξατομικευμένο ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο που 

ονομάζεται LEAP . Αναπτύχθηκε αρχικά στο πλαίσιο 

ενός έργου Erasmus+ στο οποίο συμμετείχαν εταίροι 

από την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την 

Αυστρία και την Πορτογαλία. Το LEAP είναι μια 

πολύγλωσση πλατφόρμα ηλεκτρονικού 

χαρτοφυλακίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

μαθητές, αξιολογητές και συντονιστές για σύντομα και 

μεγάλα μαθήματα, ακόμη και για τίτλους σπουδών. 

Η Exponential Training έχει πλέον μετεγκαταστήσει 

όλους τους εκπαιδευόμενους του Chartered 

Management Institute στο LEAP. Οι μαθητές 

εργάζονται για την απόκτηση πιστοποιητικών και 

διπλωμάτων στα επίπεδα 3, 5 και 7 στη Διοίκηση και 

Ηγεσία, την Καθοδήγηση και την Επαγγελματική 

Συμβουλευτική. 

 Αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορά το πώς οι 

εκπαιδευόμενοι, οι αξιολογητές και οι συντονιστές 

επωφελούνται από τη χρήση μιας πλατφόρμας 

ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου που ονομάζεται LEAP. 

Το LEAP αναπτύχθηκε ως μέρος ενός έργου Erasmus+. 
Το LEAP έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο το 
Exponential Training υποστηρίζει τους μαθητές και τους 
αξιολογητές του. 
 
Έχει κάνει ΤΕΡΑΣΤΙΑ διαφορά στην ποιότητα της 
αξιολόγησης, στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
από τους εκπαιδευόμενους και στα ποσοστά 
ολοκλήρωσης των μαθητών – έχει επίσης συντομεύσει 
το χρόνο για την ολοκλήρωση ενός τίτλου σπουδών.» 

 
Anne-Marie, Προπονητής Επιδόσεων 
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Βελτιωμένη μάθηση τεχνολογίας : Δουλεύοντας μέσα στην Πανδημία 

Η ψηφιοποίηση έδωσε τη δυνατότητα στα 

κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και 

κατάρτισης να παραμείνουν ανοιχτά και 

αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια του 

lockdown για τον COVID19.  

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση χρησιμοποιεί την 

Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (ΤΕΜ) εδώ και πολλά 

χρόνια. Μεταφέρθηκε στη διαδικτυακή μάθηση πριν από 

μια δεκαετία και έχει χρησιμοποιήσει λογισμικό 

διαδικτυακών συναντήσεων για διαδικτυακά σεμινάρια και 

συνεδρίες καθοδήγησης με μαθητές από το 2008. Η 

ανάπτυξη και η άφιξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικού 

χαρτοφυλακίου Learn, Engage, Apply and Perform (LEAP) 

το 2016/17 αντιπροσώπευε ένα «βήμα αλλαγής» στο 

μοντέλο παράδοσης. 

Το LEAP δίνει τη δυνατότητα στην Exponential να 

σχεδιάζει αξιολογήσεις μαθητών, να αναλαμβάνει την 

αξιολόγηση και τη διασφάλιση ποιότητας, να σχεδιάζει 

προγράμματα μάθησης με μαθητές και να επικοινωνεί μαζί 

τους κάτω από μια στέγη - το LEAP. Το 2018, το Σύστημα 

Διαχείρισης Μάθησης της εταιρείας ενσωματώθηκε επίσης 

στο LEAP, καθιστώντας τη μια «μοναδική πλατφόρμα» για 

μαθητές, συντονιστές και αξιολογητές. 

Η ΤΕΜ επιτρέπει την ευέλικτη παράδοση και ολοκλήρωση 

της μάθησης, της αξιολόγησης και της πιστοποίησης σε 

πραγματικό χρόνο, κάτι που είναι κίνητρο και επιβράβευση 

τόσο για τους μαθητές όσο και για τους αξιολογητές. Ο 

ρυθμός προόδου και ολοκλήρωσης των μαθητών έχει 

αυξηθεί σημαντικά από την εισαγωγή του LEAP, το οποίο 

είναι θετικό για τις δυνατότητες της Τεχνολογικά 

Ενισχυμένης Μάθησης (TEΜ). 

 Το LEAP σήμαινε ότι η παράδοση εκπαίδευσης της 

Exponential παρέμεινε αδιάκοπη καθ' όλη τη διάρκεια του 

εθνικού lockdown, αλλά το ίδιο έκαναν και άλλοι χρήστες 

του LEAP. 

 

Το LEAP χρησιμοποιήθηκε από την Exponential και 

πέντε από τους Ευρωπαίους εταίρους της κατά τη 

διάρκεια των διαφόρων περιορισμών, με αποτέλεσμα 

πάνω από 400 μαθητές να μπορούν να συνεχίσουν τα 

μαθήματα ΕΕΚ. 

 

Ο Χρήστος Π, Διευθυντής Κέντρου ΕΕΚ από το IHE 

Innovative Hospitality Education, Κύπρος είπε: 

 

«Το LEAP ήταν μια πραγματική εξοικονόμηση. Ήταν μια 

σκέψη για εξοικονόμηση χρόνου, 

αλλά όταν η πανδημία ξαφνικά μας ξάφνιασε, η απόσταση 

έγινε ο καθοριστικός παράγοντας. Καταφέραμε να 

αναπτύξουμε την πλατφόρμα μέσα σε 3 ημέρες, 

επιτρέποντάς μας να οργανώσουμε συνεδρίες εκμάθησης 

χρηστών για τους μαθητές μας. Οι επεμβάσεις μας 

επανήλθαν στο φυσιολογικό μέσα σε μόλις μία 

εβδομάδα». 

 

 

 

 
Το E-Growth είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο είχε ως στόχο να διερευνήσει τη 

χρήση επιχειρηματικών προσομοιώσεων και την Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (TEΜ) στην παροχή Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Το Εγχειρίδιο ΤΕΜ και η επιχειρηματική προσομοίωση του E-Growth είναι διαθέσιμο 

στα Αγγλικά, Τσεχικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Ουγγρικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.e-growth-project.eu 

  

  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να   

θεωρηθεί  υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

http://www.e-growth-project.eu/

