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3η Διακρατική συνάντηση εταίρων
Το έργο LEAP (Learn, Engage, Apply, Perform) ξεκίνησε το
2019 με την 3η διακρατική συνάντηση των εταίρων στην
Λεμεσό, Κύπρο στις 17 και 18 Ιανουαρίου.
Οι εταίροι από Αυστρία, Κύπρο, Ελλάδα, Ιρλανδία,
Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο είχαν την ευκαιρία να
επανεξετάσουν το σχέδιο, δράσεις και πρόοδο του έργου
LEAP, αλλά και να λάβουν μέρος σε εμπειρική εκπαίδευση
την οποία παρείχε το Best Cybernetics (Ελλάδα), σχετικά με
τη χρήση των λειτουργιών της πλατφόρμας του έργου
Οι εταίροι έδωσαν τα σχόλια τους σχετικά με την πλατφόρμα,
εισηγήθηκαν μερικές βελτιώσεις και μοιράστηκαν τα σχέδια
τους όσον αφορά το πιλοτικό στάδιο του έργου LEAP.

LEAP και ψηφιακά εμβλήματα
Τα ‘ανοικτά’ ή ‘ψηφιακά’ εμβλήματα είναι επαληθεύσιμα, ψηφιακά βραβεία
τα οποία εκδίδονται για άτομα για σκοπούς μάθησης, επίδειξης δεξιοτήτων ή
γνώσεων, ή για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας.
Το έργο LEAP στοχεύει στην βελτίωση του κίνητρου των εκπαιδευόμενων, της
μάθησης/απόδοσης και στο επίκεντρο του είναι η χρήση ψηφιακών
εμβλημάτων. Ένα έμβλημα είναι μια εικόνα που περιέχει μια σειρά
δεδομένων που προστίθενται από το εκδοτικό σύστημα. Περιέχει
λεπτομέρειες όπως περιγραφή του εμβλήματος, το εκπαιδευτικό ινστιτούτο,
την ταυτότητα του εκπαιδευόμενου, τα κριτήρια απονομής του εμβλήματος
και το τι αντιπροσωπεύει.
Τα εμβλήματα θα απονέμονται στους εκπαιδευόμενους όταν ικανοποιήσουν
τα κριτήρια του προγράμματος που παρακολουθούν και θα είναι σε θέση να
τα αποθηκεύουν και να τα εκθέτουν. Όταν οι εκπαιδευόμενοι μοιράζονται και
εκθέτουν τα εμβλήματά τους, τα δεδομένα μπορούν να επαληθευτούν από
τους άλλους με ένα πάτημα της εικόνας του εμβλήματος.
Αριθμός Έργου 2017-1-UK01-KA202-036522. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαικής Επιτροπής. Το παρόν έντυπο μεταφέρει τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή
δεν λαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Πρόσληψη Εκπαιδευόμενων για πιλοτική εφαρμογή του έργου LEAP
Η Ευρώπη υστερεί στην χρήση του διαδικτύου εντός του εκπαιδευτικού και μορφωτικού τομέα όσον αφορά τα
ηλεκτρονικά portfolios. Συνεπώς, το έργο LEAP στοχεύει στην αύξηση της χρήσης των ePortfolios ούτως ώστε
να φιλοξενηθεί η διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευόμενων και αξιολογητών.
Μετά από μήνες εντατικής αναπτυξιακής εργασίας, η πλατφόρμα του έργου LEAP είναι έτοιμη για δοκιμή. Οι
λεπτομέρειες για τα πρώτα προγράμματα έχουν ανεβεί και ενσωματωθεί από τους εταίρους, καταλήγοντας
έτσι σε μια πλήρως λειτουργική πλατφόρμα η οποία είναι διαθέσιμη στο app.e-leap.eu. Τώρα, το πιλοτικό
στάδιο ξεκινά με το στόχο να δοκιμαστεί η τεχνική λειτουργικότητα της πλατφόρμας καθώς επίσης και άλλες
πτυχές που θα επιτρέψουν την παρακολούθηση της χρήσης των ePorfolios του έργου σε πραγματικό
περιβάλλον.
Όλοι οι εταίροι αναμένουν την λήψη σχολίων και εισηγήσεων από τους χρήστες – εκπαιδευόμενους και
αξιολογητές – ούτως ώστε να βελτιώσουν την λειτουργικότητα για μελλοντική χρήση. Αν σας ενδιαφέρει να
συμμετάσχετε στο πιλοτικό στάδιο ή να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τον εταίρο του έργου στη χώρα σας.

Εταίροι

Τα προγράμματα LEAP ξεκινούν
Τα πιλοτικά σχέδια του κάθε εταίρου περιλαμβάνουν:
Αυστρία: BEST – Social Media and Networking;
Κύπρος: DEKAPLUS –"Food and Beverage Service Level 2";
Ιρλανδία: ITT – “English” and “Word Processing”;
Πορτογαλία: ISQ – “Gas technician”, “Gas fitter”, and “Gas
networks fitter”;
Ηνωμένο Βασίλειο: Exponential – Management and
Leadership, Professional Consulting, and Coaching and
Mentoring.
Οι εταίροι θα διεξάγουν πιλοτική έρευνα και τα αποτελέσματα
θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρία τον Οκτώβριο 2019,
στην Λισαβόνα, Πορτογαλία. Οι εταίροι του έργου αναμένουν
τη συζήτηση και περαιτέρω βελτίωση της πλατφόρμας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα!
https://e-leap.eu

