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Νούμερο III – Ιανουάριος 2022

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
Πιλοτική δοκιμή
Αυτή η μεθοδολογία πιλοτικών δοκιμών απευθύνεται στο έργο εταίρους
και σε όλους τους άλλους ανθρώπους που εμπλέκονται στη δοκιμή του
αποτελέσματα του έργου. Η πιλοτική δοκιμή οργανώθηκε σε όλες τις
χώρες-εταίρους σε μια μελέτη μικρής κλίμακας, η οποία αποσκοπεί
στη διερεύνηση του κατά πόσον τα πνευματικά αποτελέσματα που
παρήχθησαν (IO1, IO2, IO3), είναι αποτελεσματικά για την επίτευξη του
eLead των στόχων του έργου.
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 1: οι εταίροι οργάνωσαν την πρώτη πιλοτική δοκιμή
του χάρτη ικανοτήτων και του παιδαγωγικού εγχειριδίου μεταξύ Ιούλιο
και Σεπτέμβριο. Κάθε εταίρος πήρε συνέντευξη από 5 εκπαιδευτές ΕΕΚ
σε κάθε χώρα εταίρο και υπέβαλε τα δύο αποτελέσματα. Το συμβολή
όλων των συνεντευξιαζόμενων επέτρεψε τα αποτελέσματα και την τελικό
προϊόν να βελτιωθεί.
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 2: η δοκιμή θα οργανωθεί τον Δεκέμβριο σε κάθε
χώρα-εταίρο και η αποτελεσματικότητα του τρίτου αποτελέσματος (μαζικό
ανοικτό διαδικτυακό μάθημα) θα δοκιμαστεί.

Αποτελέσματα
Τρίτο πνευματικό αποτέλεσμα: eLead MOOC
Το τρίτο αποτέλεσμα του έργου είναι ένα μάθημα κατάρτισης για το νέο
High Tech Leader, που παρέχεται ως MOOC (Massive Open Online Course)
μέσω μιας διαδραστικής πλατφόρμας. Είναι τελικά ολοκληρωθεί και είναι
διαθέσιμο στα αγγλικά με υπότιτλους στην ολλανδικά, ισπανικά, ελληνικά
και ιταλικά

Τελική εκδήλωση
Αυτή η πολλαπλασιαστική εκδήλωση είναι ένα τελικό συνέδριο με στόχο τη
διάδοση όλων των αποτελεσμάτων του έργου. Το συνέδριο θα διοργανωθεί
διαδικτυακά στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2022. Στόχος του τελικού συνεδρίου
είναι να διαδώσει τα ανοιχτά προσβάσιμα βασικά αποτελέσματα του eLead
και να δημιουργηθεί μια κοινότητα που θα αναπτυχθεί πέραν της διάρκειας
ζωής του έργου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Η πρωταρχική ομάδαστόχος (VET εκπαιδευτές) και οι τελικοί δικαιούχοι (εργαζόμενοι στον τομέα
της υψηλής τεχνολογίας) θα προσκληθούν στο συνέδριο ως δυνητικοί
χρήστες
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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.

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
Institute of Entrepreneurship Development
www.ied.eu
Email: projects@ied.eu
Technische Universiteit Delft
www.tudelft.nl/en/
Email: v.e.scholten@tudelft.nl
Università Politecnica delle Marche
www.univpm.it
Email: d.iacobucci@staff.univpm.it
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