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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.

IO 1 – ELEAd ΧΑΡΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Η εταιρικότητα δημιούργησε έναν χάρτη ικανοτήτων που
καθιερώνει διαφανείς ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις που
συνδέονται με την εξάσκηση του Leader υψηλής τεχνολογίας στις
χώρες εταίρους.
Ο χάρτης ικανοτήτων σχεδιάστηκε μέσω σύγκρισης των βασικών
δραστηριοτήτων που πρέπει να πραγματοποιήσουν οι ηγέτες
υψηλής τεχνολογίας στις χώρες εταίρους και βασίζεται σε
έναν σαφή ορισμό του προφίλ ηγετών υψηλής τεχνολογίας. Ο
ορθολογισμός χρήσης αυτών των αποτελεσμάτων οφείλεται στις
ανάγκες για δομημένη, με τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων,
εκπαίδευση για ηγέτες υψηλής τεχνολογίας.
Ο χάρτης Ικανοτήτων του eLead δημιουργήθηκε με βάση 4 κύριες
φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, η εταιρικότητα πραγματοποίησε
έρευνα και ανάλυση προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων
κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να επιλεγούν οι
σχετικές ικανότητες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική ηγεσία.

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.

IO 2 – ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ELEAd ΕΙΝΑΙ
ΕΤΟΙΜΟ!
Το παιδαγωγικό εγχειρίδιο eLead, αφιερωμένο σε επαγγελματίες
ΕΕΚ, έθεσε τις θεμελιώδεις αρχές για να υποστηρίξει την εφαρμογή
ενός σεμιναρίου κατάρτισης για ηγέτες υψηλής τεχνολογίας και
περιλαμβάνει αποτελεσματικούς πόρους (ενότητες κατάρτισης,
μεθοδολογίες και εργαλεία).

Κατά τη δεύτερη φάση, οι εταίροι εντόπισαν τις κοινές ικανότητες
ηλεκτρονικής ηγεσίας που απαιτούνται από την αγορά εργασίας
στις χώρες εταίρους. Αυτή η εργασία πραγματοποιήθηκε μέσω
ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου στο οποίο συμμετείχαν
εργαζόμενοι, διευθυντές και εταιρείες στον τομέα της υψηλής
τεχνολογίας και του ψηφιακού τομέα.
Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αναλύθηκαν και
βελτιώθηκαν κατά το τρίτο στάδιο. Αυτή η φάση πραγματοποιήθηκε
μέσω συνέντευξης στην οποία συμμετείχαν ενδιαφερόμενα μέρη
και εμπειρογνώμονες στον συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα
στις χώρες εταίρους. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων
της προηγούμενης φάσης, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να
προσδιορίσουν το ελάχιστο σύνολο ικανοτήτων που απαιτούνται
από ένα e-Leader, με βάση την εμπειρία τους.
Η τελική φάση συνίσταται στην εκπόνηση του χάρτη ικανοτήτων
του eLead που ταιριάζει με τις ικανότητες που επέλεξαν οι εταίροι
κατά τις προηγούμενες φάσεις μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου
ηλεκτρονικής ικανότητας.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να κατεβάσετε ολόκληρο
το αρχείο εδώ!

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πληροφορίες και πηγές που σχετίζονται
με τα ακόλουθα θέματα: καθορισμός της ομάδας στόχου και των
αναγκών των ηγετών υψηλής τεχνολογίας, των νέων τεχνολογιών
και ικανοτήτων που απαιτούνται, πώς να οργανώσετε και να
διαχειριστείτε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή τους ψηφιακούς
ηγέτες, εκπαιδευτικές μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν ,
ΤΠΕ εργαλεία και πηγές και μελέτες περιπτώσεων.
Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο στην ιστοσελίδα του έργου εδώ!
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IO 3 – eLead MOOC
Η συνεργασία ξεκίνησε να εργάζεται για το τελευταίο παραδοτέο
του έργου eLead: ένα MOOC που στοχεύει στην εκπαίδευση νέων
επαγγελματιών για την ηλεκτρονική ηγεσία, βασισμένο σε πέντε
ενότητες μάθησης: Ενότητα 1 - Παγκόσμιες τάσεις ψηφιακού
μετασχηματισμού, Ενότητα 2 - Αξιολόγηση των ψηφιακών
τάσεων, Ενότητα 3 - Αξία καταγραφής των ψηφιακών τάσεων,
Ενότητα 4-Ομάδα και ποικιλομορφία, Ενότητα 5 - Υλοποίηση.
Το MOOC απευθύνεται σε τρεις κύριους στόχους: α) Υπάλληλοι
και διευθυντές ΜΜΕ που εμπλέκονται στην υλοποίηση
ψηφιακών έργων. β) εξωτερικοί σύμβουλοι που εργάζονται σε
ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα που υποστηρίζουν ΜΜΕ στον
ψηφιακό μετασχηματισμό · γ) εργαζόμενοι σε εταιρείες παροχής
τεχνολογίας, οι οποίοι διαδραματίζουν βασικό ρόλο για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ
.
Το MOOC θα είναι σύντομα διαθέσιμο και ελεύθερα προσβάσιμο
μέσω της ιστοσελίδας eLead.

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

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

Technische Universiteit Delft
www.tudelft.nl/en/
Email: v.e.scholten@tudelft.nl
Το διακρατικό εκπαιδευτικό μάθημα του έργου eLead
Η TU Delft σχεδιάζει και παραδίδει το εκπαιδευτικό σεμινάριο eLead
που απευθύνεται σε 2 επαγγελματίες ΕΕΚ από κάθε οργανισμό
εταίρο. Σε αυτή την εκπαίδευση θα συζητήσουμε το σχεδιασμό
ενός MOOC για την ηλεκτρονική ηγεσία και τις μεθόδους που
περιλαμβάνονται που θα διασφαλίσουν ότι οι επαγγελματίες ΕΕΚ
μπορούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες ηλεκτρονικής ηγεσίας για
την αναγνώριση, την αξιολόγηση και την εφαρμογή νέων ψηφιακών
ευκαιριών στους οργανισμούς τους. Πρόκειται για πενθήμερη
εκπαίδευση που περιλαμβάνει διαδικτυακές συναντήσεις το πρωί
και συνολικά 4 ώρες εργασίας κάθε μέρα.
eLead ημερίδες

Università Politecnica delle Marche
www.univpm.it
Email: d.iacobucci@staff.univpm.it

ELEADProject
elead-project

Σε όλες τις χώρες των εταίρων θα διοργανωθούν διάφορες
εκδηλώσειγια την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.
Όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν μέσω των μέσων
δικτύωσης του έργου.
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