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E n h a n c i n g V E T p r o f e ss i o n a l s s k i l l s
fo r e l e a d e r s h i p e d u c at i o n a n d t r a i n i n g
Το eLead είναι ένα έργο Erasmus+ KA202 projects - Strategic
Partnership for the development of innovation in VET Sector
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και θα διαρκέσει 28 μήνες
Το έργο έχει ως στόχο να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό
για επαγγελματίες που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές
διαδικασίες, για διευθυντές και εργαζομένους σε εταιρίες
υψηλής τεχνολογίας/ψηφιακού τομέα, ώστε να εφαρμοστούν
και να προωθηθούν εκπαιδευτικά μονοπάτια για την απόκτηση
δεξιοτήτων ηλεκτρονικής ηγεσίας.
Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες
για το έργο και τις δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί
έως τώρα.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
Εναρκτήρια συνάντηση eLead
Στις 26-27 Νοεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης
του έργου, οι εταίροι συζήτησαν τις λεπτομέρειες του έργου, αναλύοντας
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις πιθανές ομάδες-στόχους, τη διάδοση
και τα διοικητικά καθήκοντα και οικονομικά ζητήματα.

Κοινός ορισμός της ηλεκτρονικής ηγεσίας

ΤΟ ΕΡΓΟ
Οι νέες τεχνολογίες, όπως οι ΤΠΕ, αποτελούν βασική κινητήρια
δύναμη για ανάπτυξη, αλλά πρέπει να τροφοδοτηθούν
από τις ιδέες των υψηλά ειδικευμένων επαγγελματιών και
επιχειρηματικών ηγετών.
Σήμερα, πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως μικρομεσαίες και
νεοσύστατες επιχειρήσεις, συχνά στερούνται επαγγελματιών
με τις κατάλληλες δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν αυτές
τις τεχνολογίες αποτελεσματικά και ο κίνδυνος σπατάλης των
επενδύσεών τους και απώλειας βασικών ευκαιριών για ανάπτυξη
και ανταγωνιστικότητα είναι υψηλός. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει
μια αυξανόμενη ανάγκη ηγετών ικανών να εντοπίζουν και να
σχεδιάζουν επιχειρηματικά μοντέλα εκμεταλλευόμενοι βασικές
ευκαιρίες καινοτομίας και αξιοποιώντας καλύτερα τις ΤΠΕ..
Το έργο «eLead - Βελτίωση δεξιοτήτων επαγγελματιών ΕΕΚ για
εκπαίδευση και κατάρτιση ηλεκτρονικής ηγεσίας» σκοπεύει να
καλύψει αυτό το κενό δημιουργώντας εκπαιδευτικό υλικό για
επαγγελματίες ΕΕΚ που συμμετέχουν σε διαδικασίες κατάρτισης
για εργαζόμενους και διευθυντές στον τομέα της υψηλής
τεχνολογίας / ψηφιακού τομέα, προκειμένου να υλοποιηθεί
και να προωθήσει εκπαιδευτικούς δρόμους για την απόκτηση
δεξιοτήτων ηλεκτρονικής ηγεσίας..

Μετά από ανάλυση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών και
κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο επίπεδο, οι εταίροι συμφώνησαν σε έναν
κοινό ορισμό της « ηγέτη υψηλής τεχνολογίας ».

Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο
Οι εταίροι ανέλυσαν τις ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας
για τους ηγέτες υψηλής τεχνολογίας. Το έργο αυτό διεξήχθη μέσω μιας
διαδικτυακής ερωτηματολόγιο στο οποίο συμμετείχαν 71 ερωτηθέντες
στις χώρες εταίρους εργαζόμενοι, στελέχη και επιχειρήσεις στον τομέα της
υψηλής τεχνολογίας και της ψηφιακής τεχνολογίας).

Συνέντευξη των ενδιαφερομένων μερών
Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αναλύθηκαν
και βελτιώθηκαν. μέσω συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν από
κάθε εταίρο σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή 5 εμπειρογνώμονες
ηλεκτρονικής ηγεσίας ανά χώρα.

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ
Η καινοτόμος προσέγγιση του eLead θα παρέχει στους επαγγελματίες
της ΕΕΚ που εμπλέκονται στις διαδικασίες κατάρτισης εργαζομένων και
στελεχών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρωτότυπο μαθησιακό υλικό,
δραστηριότητες και εκπαιδευτικές ενότητες για την προώθηση της
απόκτησης δεξιοτήτων ηλεκτρονικής ηγεσίας.

1 >> Χάρτης ικανοτήτων eLead (IO1)
Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένας χάρτης ικανοτήτων που θα
περιγράφει τις επαγγελματικό προφίλ του ηγέτη υψηλής τεχνολογίας σε
όρους μονάδων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Αυτό θα παρέχει έναν σαφή και συμφωνημένο ορισμό και μετρήσεις
για τη μέτρηση των καινοτόμων δεξιοτήτων ηλεκτρονικής ηγεσίας και
των επιπτώσεών τους στα καινοτόμα επαγγελματικά προφίλ με βάση τα
ευρωπαϊκά πρότυπα (ECVET και EQF).

ΕΤΑΙΡΟΙ
Οι δραστηριότητες eLead υλοποιούνται από κοινοπραξία
αποτελούμενη από επτά οργανισμούς από πέντε διαφορετικές
ευρωπαϊκές χώρες:
Ιταλία
Βέλγιο
Ολλανδία
Ισπανία
Ελλάδα

Επικοινωνία
Assindustria Consulting Ltd
www.confindustria.pu.it/assindustria-consulting
Email: p.cioppi@confindustria.pu.it
Belgian-Italian Chamber of Commerce
www.ccitabel.com/ccib/en/
Email: collavini@ccitabel.com
Co.Meta S.r.l.
www.consultingmeta.com/
Email: g.gabbianelli@consultingmeta.it
Parque Tecnológico de Andalucía
www.pta.es/en
Email: aline@pta.es ; spalomo@pta.es

2 >> Παιδαγωγικό εγχειρίδιο eLead (IO2)

InstituteofEntrepreneurshipDevelopment
www.ied.eu
Email: projects@ied.eu

Το δεύτερο πνευματικό αποτέλεσμα θα αποτελείται από ένα
Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο αφιερωμένο στους επαγγελματίες της ΕΕΚ,
συμπεριλαμβανομένων πόρων για την υποστήριξη της υλοποίηση ενός
κύκλου μαθημάτων κατάρτισης για ηγέτες υψηλής τεχνολογίας.

Technische Universiteit Delft
www.tudelft.nl/en/
Email: v.e.scholten@tudelft.nl

3 >> Τρίτο πνευματικό αποτέλεσμα: eLead MOOC (IO3)
Το τρίτο αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
τους νέους High Tech Leader, που θα παρέχεται ως MOOC (μαζικό ανοικτό
διαδικτυακό μάθημα) μέσω μιας διαδραστικής πλατφόρμας.
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Università Politecnica delle Marche
www.univpm.it
Email: d.iacobucci@staff.univpm.it
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