
  

 

Bevezetés: 

  

Összegzés: 

Anne-Marie támogatja a tanulókat 
abban, hogy megszerezzék a 
Chartered Management Institute 
(Bejegyzett Menedzsment 
Intézmény) képesítést. 
 

Egyesek számára kihívást jelenthet egy képesítés 
távoktatással történő megszerzése. Ez 
önmotivációt, tervezést és elkötelezettséget 
igényel. 
 
Az Exponencial Trainig egy testre szabott, LEAP nevű 
e-portfóliót használ. Ezt eredetileg egy Erasmus+ 
projekt keretében fejlesztették ki ír, görög, ciprusi, 
osztrák és portugál partnerek részvételével. A LEAP 
egy többnyelvű e-portfólió platform, amelyet a tanulók, 
értékelők és moderátorok használhatnak rövid és 
hosszú tanfolyamokhoz, sőt képesítések 
megszerzésére is. 
 

Az Exponencial Training mostanra a Chartered 
Management Institute összes hallgatóját 
áthelyezte a LEAP-re. a menedzsment és vezetés, 
A coaching, a mentorálás és a szakmai 
tanácsadás területén a tanulók jelenleg a 3., 5. és 
7. szintű bizonyítvány és diploma megszerzésén 
dolgoznak. 
 

 

 

 

 Ez az esettanulmány arról szól, hogy a 
tanulóknak, értékelőknek és moderátoroknak 
milyen előnyei származnak a LEAP nevű e-
portfólió platform használatából. 
 

„A LEAP-et egy Erasmus+ projekt részeként 
fejlesztették ki. A LEAP megváltoztatta azt a 
módszert, ahogy az Exponencial Training 
támogatja tanulóit és értékelőit. 
 
Ez óriási változást hozott az értékelés 
minőségében, a tanulók által elért 
eredményekben és a tanulók teljesítési 
arányában – emellett még le is rövidítette a 
képesítés megszerzéséhez szükséges időt.” 
 

 
Anne-Marie, Teljesítmény Coach 

 

Eset tanulmány: 

E-portfoliók és 

képesítések 

Technology  
Enhanced  

Learning  



 

 

 

 

Technológiával támogatott 

tanulás: 

  

 

Munka a világjárvány idején 

A digitalizáció lehetővé tette, hogy a 
szakképzési, oktatási és képzési 
központok nyitva maradjanak és 
hatékonyak maradjanak a COVID19-zárlat 
alatt is. 
 

Az Exponencial training évek óta alkalmazza a 
Technológiával támogatott tanulás (TEL) 
módszert. Több mint egy évtizede tért át az on-line 
tanulásra, és 2008 óta online értekezlet-szoftvert 
használ a tanulókkal folytatott webináriumokhoz 
és coaching-ülésekhez. Az e-portfólió platformjai, 
a Learn, Engage, Apply and Perform (LEAP) 
2016/17-es fejlesztése és megjelenése „lépés 
váltást” jelentett a tudás átadási modelljében. 
 
A LEAP lehetővé teszi az Exponencial tanulói 
értékelések tervezését, moderálását és 
minőségbiztosítását, tanulási programok 
tervezését valamint a tanulókkal való 
kommunikációt egy fedél a LEAP alatt. 2018-ban 
a vállalat tanulásirányítási rendszerét a LEAP-be 
is integrálták, így a tanulók, a moderátorok és az 
értékelők kiszolgálása „egyablakos” szolgáltatása 
lett. 
 
A TEL lehetővé teszi a tanulás, az értékelés és a 
moderálás valós idejű rugalmas lebonyolítását és 
befejezését, ami motiváló és kifizetődő mind a 
tanulók, mind az értékelők számára. A tanulók 
előrehaladásának és befejezésének gyorsasága 
jelentősen megnőtt a LEAP bevezetése óta, ami 
pozitív bizonyítéka a TEL lehetőségeinek. 
 

 A LEAP nemcsak azt jelentette, hogy az 
Exponential, hanem a LEAP többi felhasználója 
képzése is megszakítás nélkül maradt az 
országos zárlat alatt is. 
 

 

A LEAP-ot az Exponential és öt európai partnere 
használta a különböző bezárások alatt, így több 
mint 400 tanuló folytathatta tanulási és 
szakképzési tanfolyamait. 
 

Christos P, Szakképzési központ menedzser, IHE 

Innovative Hospitality Education, Cyprus mondta:: 

 

„A LEAP valódi életmentő volt. Az volt a szempont, 
hogy időt takarítsunk meg, de amikor a járvány 
hirtelen elkábított bennünket, a távolság lett a 
döntő tényező. Sikerült a platformot 3 napon belül 
telepíteni, ami lehetővé tette számunkra, hogy 
felhasználói oktatóprogramokat szervezzünk 
tanulóink számára. Működésünk egy héten belül 
visszaállt a normál kerékvágásba.” 
 

 

 

 

 

Az E-Growth projektet az Erasmus+ program támogatta. A projekt célja az volt, hogy feltárja az üzleti szimulációk és a 
technológiával segített tanulás (TEL) használatát a szakoktatás és képzés (TEL) megvalósításának területén. A TEL 

Kézikönyv és az E-Growth üzleti szimuláció angol, cseh, spanyol, görög és magyar nyelven érhető el. További 
információkért látogasson el a https://e-growth-project.eu/ oldalra 

  

 

 

Jogi nyilatkozat: Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. Ez a dokumentum 
csak a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az itt található információk 
esetleges felhasználásáért. 
 

 

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

