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    Το έργο έχει ως στόχο να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες που  

 
    συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, γιαδιευθυντές καιεργαζομένους σε εταιρίες  

 
    υψηλής τεχνολογίας/ψηφιακού τομέα, ώστε να εφαρμοστούν και να προωθηθούν  

 
    εκπαιδευτικά    μονοπάτια    για    την    απόκτηση    δεξιοτήτων    ηλεκτρονικής    ηγεσίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01 / ΧΑΡΤΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή του επαγγελματικού 

προφίλ του Ηλεκτρονικού 

Ηγέτη όσον αφορά τις ενότητες 

μαθησιακών αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιώντας τα πρότυπα 

ECVET και EQF. 

 

 

 

 

 
02 / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

Βιβλίο οδηγιών αφιερωμένο 

στους επαγγελματίες της 

ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων 

πόρων για την υποστήριξη 

της υλοποίησης ενός 

εκπαιδευτικού μαθήματος 

για ηλεκτρονικούς ηγέτες. 

03 / ΜΑΖΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 
Δ ι α δ ι κ τ υ α κ ό 

εκπαιδευτικό σεμινάριο 

για Ηλεκτρονικούς Ηγέτες 

που παρέχεται ως MOOC 

μέσω μιας διαδραστικής 

πλατφόρμας. 

ELEAD IS AN ERASMUS + KA202 PROJECT – STRATEGIC PARTNERSHIP 

FOR DEVELOPMENT OF INNOVATION IN VET SECTOR 



2019-1-IT01-KA202-007420 

Επαγγελματίες ΕΕΚ > Διευθυντές και εργαζομένους σε εταιρείες 

υψηλής τεχνολογίας/ψηφιακές > ΜΜΕ > Starp-ups 

 

 

 

 

 
 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ 
 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ 

  Ιταλία > Βέλγιο > Ελλάδα > Ολλανδία > Ισπανία  

 

 

 
Η βασική στρατηγική για την άμεση επίδραση 

στους τελικούς χρήστες είναι ο συνδυασμός 

της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (παρέχοντας 

νέες    παιδαγωγικές    μεθόδους,     εργαλεία 

και υλικά) με τη μεθοδολογία ηλεκτρονικής 

κατάρτισης, που χρησιμοποιείται για τη διάθεση 

του μαθήματος στους τελικούς χρήστες, μέσω 

ενός MOOC (ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

 

Το έργο θα επηρεάσει άμεσα τους εργαζομένους, 

τους διευθυντές, τις εταιρείες και το οικονομικό 

σύστημα στις χώρες εταίρους,   ενισχύοντας 

τις ικανότητες των ηλεκτρονικών ηγετών 

προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες 

καινοτομίας στον ψηφιακό τομέα. 
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