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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.

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.

ΕΤάιροι

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

ΕΚΤΕΛουΜΕΝΕς ΔράςΤΗριοΤΗΤΕς

Πιλοτική δοκιμή
Πιλοτική δοκιμή 2: το τρίτο αποτέλεσμα του έργου ELEAD είναι το Μαζικό 
Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC). Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
μάθημα για το νέο προσόν του High Tech Leader που πραγματοποιείται 
μέσω μιας διαδραστικής πλατφόρμας. 

Προς τα τέλη Δεκεμβρίου 2021 και τον Ιανουάριο 2022, όλοι οι 
εταίροι του έργου elead δοκίμασαν το MOOC επικοινωνώντας με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς τους. Η ανάλυση αφορούσε συγκεκριμένα ν. 10 
ΜΜΕ και ν. 2 εκπαιδευτές ΕΕΚ. 

Συνολικά, το MOOC εκτελέστηκε από τουλάχιστον 40 συμμετέχοντες από 
κάθε χώρα-στόχο. Στο τέλος του εκπαιδευτικού κύκλου, κάθε συμμετέχων 
έλαβε πιστοποιητικό συμμετοχής με επιτυχή ολοκλήρωση των ενοτήτων.
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Επικοινωνία 

ςυΜβάΝ ΠοΛΛάΠΛάςιάςΤΗ ELEAD

Τελευταία συνάντηση
Τον Δεκέμβριο διοργανώθηκαν αρκετές εκδηλώσεις πολλαπλασιαστών 
σε όλες τις χώρες εταίρους για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 
έργου. Κάθε εταίρος προβλέπει τη διοργάνωση συναντήσεων με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς σε όλες τις χώρες.

Μία από τις τελευταίες συναντήσεις πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 
2022, όπου όλοι οι εταίροι συναντήθηκαν για την προετοιμασία της τελικής 
διάσκεψης.
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Τελική διάσκεψη
Το συνέδριο διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 28 Ιανουαρίου 2022 με στόχο 
τη διάδοση όλων των αποτελεσμάτων του έργου. Στόχος του τελικού 
συνεδρίου ήταν να διαδοθούν τα βασικά αποτελέσματα του eLead ανοικτής 
πρόσβασης και να δημιουργηθεί μια κοινότητα που θα αναπτυχθεί πέραν 
της διάρκειας ζωής του έργου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. 
Συνολικά 51 συμμετέχοντες παρακολούθησαν το συνέδριο.
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