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3ª reunião transnacional de parceria
Nos dias 17 e 18 de janeiro de 2019, realizou-se a 3ª reunião
transnacional do projeto LEAP, em Limassol, Chipre.
Os parceiros da Áustria, Chipre, Grécia, Irlanda, Portugal e
Reino Unido tiveram a oportunidade de analisar e rever o
progresso e as ações do projeto LEAP, assim como de receber
uma sessão de formação prática, dada pela Best Cybernetics
(Grécia), sobre como usar as funcionalidades disponíveis na
plataforma LEAP.
Os parceiros deram as suas opiniões em relação à plataforma,
sugeriram alguns aspetos a melhorar e partilharam os seus
planos para a fase de testes do LEAP.

O LEAP e as medalhas digitais
As medalhas digitais são recompensas atribuídas aos formandos durante o seu
processo de aprendizagem, ao evidenciarem conhecimentos e competências
ou completarem uma atividade de forma bem-sucedida.
Sendo foco do projeto LEAP melhorar a motivação, o processo de
aprendizagem e o desempenho dos formandos, as medalhas digitais tornamse essenciais para esse propósito. Uma medalha é uma imagem à qual são
adicionadas informações ou metadados pelo sistema informático. Inclui
detalhes como os seus critérios de atribuição e a descrição da recompensa, o
centro de formação emissor e a identificação do formando.
As medalhas serão atribuídas aos formandos quando estes cumprirem os
requisitos do programa de aprendizagem, e será possível armazená-las e exibilas. Quando os formandos partilharem e exibirem as suas recompensas, as
informações poderão ser vistas e verificadas por terceiros através de um clique.

Projeto número 2017-1-UK01-KA202-036522. Projeto financiado com o apoio da Comissão
Europeia. A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a
Comissão responsável pela utilização qie dela possa ser feita.

Recrutamento de formandos para o piloto do LEAP
A Europa tem ainda um longo caminho a percorrer no que respeita ao uso da Internet no setor da educação e
formação, especialmente na área dos ePortfolios. O projeto LEAP tem como objetivo fazer uma mudança de
180⁰ em relação ao uso de ePortfolios, melhorando o processo de comunicação entre formandos e formadores.
Após meses de intenso trabalho de desenvolvimento, a plataforma LEAP está pronta para ser testada. Os
detalhes dos cursos já foram carregados e integrados na plataforma por todos os parceiros, e a plataforma já
está completamente funcional e disponível em app.e-leap.eu. As sessões piloto terão como objetivo testar as
funcionalidades técnicas da plataforma, assim como qualquer outro aspeto necessário para ver como é que o
ePortfólio LEAP funciona na prática.
Todos os parceiros estão prestes a iniciar o teste e a recolha de opiniões e recomendações dos utilizadores –
formandos e formadores – para melhorarem a funcionalidade da plataforma. Se estiver interessado/a em
participar na fase piloto, contacte o parceiro LEAP no seu país.

Parceria

Próximas formações LEAP
Cursos piloto de todos os parceiros:
Áustria: BEST – “Redes Sociais e Networking”;
Chipre: DEKAPLUS – "Restauração Nível 2";
Irlanda: ITT – “Inglês” e “Processamento de texto”;
Portugal: ISQ – “Técnico de gás”, “Instalador de Aparelhos de
Gás”, e “Instalador de Instalações de Gás e de redes ramais de
distribuição”;
Reino Unido: Exponential – “Gestão e Liderança“, “Consultoria
Profissional“, “Coaching e Tutoria“.
Os parceiros irão realizar um questionário, e os seus resultados
serão discutidos na próxima reunião, em outubro de 2019, em
Lisboa, Portugal, para o contínuo aperfeiçoamento da
plataforma LEAP.

Para mais informações, visite o nosso website!
https://e-leap.eu

