
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ενημερωτικό Δελτίο, 3 Ιανουαρίου 2019 

Μάθε, Ασχολήσου, 

Εφάρμοσε και Εκτέλεσε 

4th Διακρατική συνεδρία εταίρων 
Ο Πορτογάλος εταίρος του Erasmus+ έργου LEAP ISQ, 
φιλοξένησε την 4η Διακρατική συνάντηση εταίρων στο Oeiras 
στην Πορτογαλία, στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2019. 

Κατά την διάρκεια των 2 αυτών ημερών, το σχέδιο του έργου 
LEAP αξιολογήθηκε ως προς την διαχείριση, εφαρμογή και  
υποβολή αναφορών του.  

Οι Βρετανοί εταίροι από τον οργανισμό Exponential έδωσαν 
σχόλια και επεξηγήσεις σχετικά με τις πρόσφατες αλλαγές και 
ενημερώσεις που έγιναν από τους Έλληνες εταίρους Best 
Cybernetics, σχετικά με την πλατφόρμα για τα e-portfolios.  

Οι εταίροι είχαν επίσης την ευκαιρία να καταθέσουν 
ερωτήσεις και εισηγήσεις  για την βελτίωση της χρησης της 
πλατφόρμας LEAP.  

Ιρλανδικά μαθήματα LEAP 
Τον Νοέμβριο του 2019, οι Δρ. Kristin Brogan και Valerie McGrath 
ανέλαβαν 3 πιλοτικά σεμινάρια με φοιτητές στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
του Tralee στην Ιρλανδία. Τελειόφοιτοι από το πρόγραμμα Φροντίδας και 
Εκπαίδευσης Νεαρής Ηλικίας (στα αριστερά) έλαβαν μέρος στα πιλοτικά 
σεμινάρια. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από διάφορες χώρες όπως 
Μαλαισία, Καναδά, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ιρλανδία.  

Παρά την οικειότητα τους με τα εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα που 
χρησιμοποιούνται στο Ινστιτούτο, οι φοιτητές ήταν ενθουσιασμένοι που 
είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τη νέα πλατφόρμα στην οποία θα 
μπορούν να ανεβάζουν τις εργασίες τους. Οι φοιτητές σχολίασαν την 
ευκολία σχετικά με το ανέβασμα αρχείων, κάτι το οποίο είναι σημαντικό 
αφού χρειάζεται να ανεβάζουν πολλές εργασίες κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους.  

Μελλοντικά σχέδια για το 2020 περιλαμβάνουν εκπαιδευόμενους 
Επεξεργασία; Κειμένου από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ενηλίκων του 
Limerick και φοιτητές Αγγλικής Γλώσσας από το πρόγραμμα του Castel 
International.   

 Project number 2017-1-UK01-KA202-036522. This project has been funded with support from the 
European Commission. This document reflects the views only of the author and the Commission 
cannot be held responsible for any use which might be made of the information contained herein.  
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 https://e-leap.eu 

Bar Service course on LEAP 
Ο Κύπριος εταίρος DEKAPLUS Business Services, διαχειρίζεται ένα κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης – το Innovative Hospitality Education Academy –, το οποίο προσφέρει βασική και συνεχή εκπαίδευση 
σε προσωπικό φιλοξενίας η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πιστοποίηση.   

Ένα από τα δημοφιλέστερα εκπαιδευτικά προγράμματα της ακαδημίας είναι το “Υπηρεσίες Bar”. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα απαιτεί την ολοκλήρωση 15 ενοτήτων, και συνήθως ολοκληρώνεται μέσα σε δυο χρόνια. Περιλαμβάνει 
40% θεωρία και 60% πρακτική εξάσκηση.   

Ώστε να υπάρχει καλύτερη επίβλεψη και μάθηση, η ακαδημία αξιοποιεί την πλατφόρμα για ePortfolios Leap για τα 
προγράμματα της, επιταχύνοντας την επικοινωνία εξεταστή-εκπαιδευόμενου: για παράδειγμα, οι εξεταστές 
μπορούν να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τις διάφορες πρακτικές Bar του προγράμματος καθώς επίσης και 
εργασίες. Επιπρόσθετα, αν οι εξεταστές χρειαστεί να αλλάξουν ή να ακυρώσουν δραστηριότητες, μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τους μαθητές τους μέσα από την πλατφόρμα. Οι εξεταστές μπορούν επίσης να επιβλέπουν την 
θεωριτική και πρακτική μάθηση μέσα από την πλατφόρμα, και έτσι γίνονται το μέσο αναγνώρισης της προόδου. 
Στο τέλος της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ψηφιακά εμβλήματα  με βάση τα επιτεύγματα τους.  

  Τα επόμενα βήματα του έργου LEAP: 

 Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών – με βάση τα πιλοτικά 
σεμινάρια, οι εταίροι θα αναγνωρίσουν και θα μοιραστούν 
παραδείγματα που συνδέονται με τον έλεγχο, ανάπτυξη 
των εκπαιδευόμενων, αξιολόγηση, και χρήση της 
πλατφόρμας για ePortfolios του LEAP, οι οποίες θα 
αποτελέσουν ένα οδηγό καλών πρακτικών. 

 Αναφορά Πολιτικής - Taking the LEAP – θα παρουσιάσει 
επιχειρήματα υπέρ της χρήσης ενός μοντέλου 
παιδαγωγικής διαδικασίας που θα έχει στο επίκεντρο τον 
εκπαιδευόμενο, και θα αξιοποιεί τα ψηφιακά εμβλήματα 
κατά την ΕΕΚ. 

 Multiplier Events – Θα λάβουν μέρος σε 6 χώρες της 
κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου 
του 2020, ώστε να γίνει διασπορά των αποτελεσμάτων. 

 Η 5η Συνεδρία του Έργου – η τελική συνεδρία θα διεξαχθεί 
στο Corby στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 14 και 15 of Μαΐου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας! 


