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Om projektet 

 

 
 

TITAN-projektet bidrager til EU’s målsætning om at stå i spidsen for implementering af 2030-agendaen om at indføre FN’s mål 

for bæredygtig udvikling og tilhørende delmål. Projektet støtter enkeltpersoner og SMV’er i at opnå relevante kompetencer 

indenfor bæredygtigt lederskab og innovation til anvendelse i forskellige arbejdssammenhænge. Projektet baserer sig på 

temaerne ansvarligt lederskab, bæredygtighed og bæredygtig udvikling, social innovation og kompetenceudvikling drevet af 

efterspørgsel.   

Bæredygtige ledere kan defineres som “personer, som er drevet af at gøre en forskel gennem en øget opmærksomhed på sig 

selv i relation til det omgivende samfund. Ved at gøre dette tilegner de sig nye måder at opfatte, tænke og interagere på, som 

resulterer i innovative, bæredygtige løsninger”. Fra centralt hold udgår et stigende pres på virksomheder om at blive mere 

bæredygtige. Sammen med øget offentlig opmærksomhed på etisk forbrugerisme skaber dette et erhvervsmiljø, hvor flere og 

flere virksomheder interesserer sig for at blive mere bæredygtige, og hvordan det gøres i praksis.  

Mål og hovedresultater 
 

TITAN-projektet vil: 

• Udvikle og implementere en innovativ kompetenceramme og et sæt læringsmaterialer om bæredygtigt ansvarligt 

lederskab og innovation. 

• Udvikle og implementere to komplementære redskaber til evaluering af bæredygtigt ansvarligt lederskab. 

• Udvikle en video guide (OER) med nyttige tip og værktøjer til at understøtte medarbejdere på alle niveauer i at opnå 

kompetencer i ansvarligt bæredygtigt lederskab og innovation. 

 

Hovedresultaterne vil blive: 

• At give nuværende og fremtidige medarbejdere viden og færdigheder til at fremme bæredygtigt ansvarlige aktiviteter på 

arbejdspladsen. 

• At give ledere på alle niveauer adgang til et sæt ressourcer, som kan bruges til at styrke udviklingsområder i 

virksomheden og omsætte planer til handling og dermed gøre en forskel for virksomhedens interessenter. 

• At udstyre et større antal erhvervsundervisere med tilgængelige og efterspurgte læringsmaterialer til støtte for 

lederudviklingsaktiviteter – særligt i mindre virksomheder. 

 

 

TRANSFORMATIV LÆRING DER STYRKER BÆREDYGTIGT 
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Produkter 
 

Projektets produkter (Intellectual Output, IO) er:  

• IO 1: TITAN Kompetenceramme for bæredygtigt ansvarligt 

lederskab og innovation - udvikling af et sæt 

kompetencemål til kurser i bæredygtigt ansvarligt 

lederskab og innovation. 

• IO 2: TITAN Materialer til e-læring om bæredygtigt 

ansvarligt lederskab og innovation - udvikling af materialer 

til e-læring om bæredygtigt ansvarligt lederskab og 

innovation. 

• IO 3: TITAN Værktøjer til evaluering af bæredygtigt 

ansvarligt lederskab og innovation - udvikling af to 

evalueringsredskaber, som vil hjælpe ledere I SMV’er med 

at identificere behov for uddannelse i bæredygtigt 

ansvarligt lederskab og innovation. 

• IO 4: TITAN Video guide til læring om bæredygtigt 

ansvarligt lederskab og innovation - udvikling af frit 

tilgængelige uddannelsesressourcer i videoformat.  

 Mød partnerne … 

 

Her finder du os … 
Website: TITAN | Project - Transformation Training to Empower (titan-leadership.eu).  

Facebook: TITAN project | Facebook 

Det første TITAN partnermøde blev afholdt 

online den 9. og 10. februar 2021 af SFEDI 

(ledende partner) og ISQ.  Det gav projektets 

partnere mulighed for at lære hinanden at kende 

og introducere deres organisationer.  Mødet 

indeholdt desuden en gennemgang af de 

aktiviteter, som skal udføres som en del af hvert 

produkt (IO), for at skabe opmærksomhed om 

projektet blandt interessenter i deltagerlandene. 

 

SFEDI - Storbritannien 

  

ISQ - Portugal 

  

PCX - Cypern 

  

VUC - Danmark 

  

TAKK - Finland 

  

IEKEP - Grækenland 

https://titan-leadership.eu/
https://www.facebook.com/titanprojecterasmusplus

