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E NH AN CI NG VET PR OFESSI ON AL S SKIL LS
FOR EL EA D E R S HIP ED U CA TIO N AND T R A IN I N G
Het elead-project heeft tot doel leermiddelen te creeren voor vet -professionals die betrokken zijn bij
opleidingsprocessen voor managers en werknemers in hoogtechnologische/digital e bedrijven,
teneinde opleidingstrajecten voor de verwerving van eleadership -competenties te implementeren.

IO3 >> ONLINE
TRAINING
IO1 >> KAART VAN
COMPEETENTIES
Definitie
van
het
beroepsprofiel
van
een High-Tech Leader
op
basis
van
de
Europese
normen
ECVET e EQF .

IO2 >> PEDAGOGISCH

Een online training voor
High
Tech
Leaders,
gegeven als een MOOC via
een interactief platform.

HANDLEIDING
Een gids voor de realisatie
van
een
hoogtechnologische
opleiding voor vaklui in
beroepsonderwijs
enopleiding.

ELEAD IS AN ERASMUS+ KA202 PROJECT - STRATEGIC PARTNERSHIP
FOR DEVELOPMENT OF INNOVATION IN VET SECTOR.
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TARGET
Beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en-opleiding > Managers en werknemers van hightech/digitale
ondernemingen > MKB > Start-ups

BETROKKEN LANDEN
Italie > Belgie > Griekenland > Nederland > Spanje

De belangrijkste strategie om een impact te hebben op
de eindgebruikers bestaat erin de opleiding van
opleiders (die nieuwe pedagogische benaderingen,
instrumenten en materialen aanreiken) te combineren
met e-learningmethodologie, die wordt gebruikt om de
cursus via een MOOC ter beschikking te stellen van de
eindgebruikers.
Het project zal een impact hebben op werknemers,
managers, bedrijven en het economisch systeem van
de partnerlanden, door het aanbod van hightechleiders
te bevorderen om
innovatiekansen in de
hightech/digitale sector te benutten.
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