
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Σχετικά με το Έργο 

 

 
 

Το Έργο ΤΙΤΑΝ συμβάλλει στον Ευρωπαϊκό στόχο που οδηγεί στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 με σκοπό να συναντήσει τα 

κριτήρια των στόχων Ανάπτυξης Βιωσιμότητας των Η.Ε. και τους παρεμφερείς στόχους. Στηρίζει άτομα και ΜΜΕ στο να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε σχετική Αειφόρου Υπεύθυνης Ηγεσίας και Ικανότητες Καινοτομίας που θα μπορέσουν να 

εφαρμοστούν σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας. Συνοψίζοντας το έργο συμπεριλαμβάνονται τα θέματα της Υπεύθυνης 

Ηγεσίας, Βιωσιμότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης, Κοινωνικής Καινοτομίας με γνώμονα τη ζήτηση, όπως και αναπτυξιακές 

ικανότητες. 

Ηγέτες αειφόρου υπευθυνότητας μπορούν να οριστούν ως «ανεξάρτητοι οι οποίοι υποχρεούνται να φέρουν τη διαφορετικότητα 

προχωρώντας εις βάθος σχετικά με την επίγνωση που έχουν προς το κόσμο γύρω τους. Σ’ αυτή τη προσπάθεια υιοθετούν νέους 

τρόπους για να βλέπουν, να σκέφτονται και να πράττουν με βάση καινοτόμες, βιώσιμες λύσεις». Μαζί με τέτοιες εναλλακτικές 

πρακτικές, η αύξηση της κυβερνητικής προς τις επιχειρήσεις για να γίνουν πιο βιώσιμες, καθώς γενική αύξηση της κοινής 

επίγνωσης σχετικά με τον ηθικό καταναλωτισμό δημιουργεί ένα περιβάλλον προς την ωφελιμότητα ενός εύρους επιχειρήσεων, 

με σκοπό να τις διδάξει πως να γίνουν πιο βιώσιμες και να εφαρμόσουν τις γνώσεις στη πράξη.  

 

Στόχοι και Αποτελέσματα 
 

Το Έργο ΤΙΤΑΝ θα: 

• Αναπτύξει και εφαρμόσει έναν καινοτόμο πίνακα ικανοτήτων κι έναν αριθμό υλικού διδασκαλίας σχετικά με την 

Αειφόρου Υπεύθυνη Ηγεσία και Καινοτομία. 

• Αναπτύξει και εφαρμόσει δύο συμπληρωματικά εργαλεία αξιολόγησης Αειφόρου Ηγεσίας και Καινοτομίας. 

• Αναπτύξει ένα βίντεο-οδηγό, με χρήσιμες συμβουλές και εργαλεία για τον τρόπο υποστήριξης των εργαζομένων για 

την απόκτηση δεξιοτήτων Αειφόρου Υπεύθυνης Ηγεσίας και Καινοτομίας  σε όλα τα επίπεδα.. 

 

Τα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν: 

• Τον εξοπλισμό παρόντων και μελλοντικών υπαλλήλων με την κατανόηση και τις ικανότητες να συμβάλλουν στην 

Αειφόρο Υπεύθυνη Ηγεσία και Καινοτομία στο χώρο εργασίας. 

• Τη διευκόλυνση ηγετών και διευθυντών να έχουν πρόσβαση σε πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

ταυτοποιήσουν δυνατότητες και τομείς σχετικά με την ανάπτυξη μέσα στην επιχείρησή τους και να υλοποιήσουν σχέδια 

και να κάνουν την αλλαγή στους ενδιαφερόμενους φορείς. 

• Τον εξοπλισμό με μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών εκπαιδευτών με προσβάσιμα και υλικά διδασκαλίες με γνώμονα 

τη ζήτηση για να στηρίξουν τη διαχείριση και ηγεσία δραστηριοτήτων με επιχειρήσεις, συγκεκριμένα μικρές επιχειρήσεις. 

 

TRANSFORMATIVE TRAINING TO EMPOWER SUSTAINABLY 

RESPONSIBLE LEADERSHIP AND INNOVATION 

 

Σε αυτό το τεύχος … 
• Σχετικά με το Έργο (σελ. 1) 

• Στόχοι και Αποτελέσματα 

(σελ. 1) 

• Πνευματικά Παραδοτέα (σελ. 

2) 

• Γνωρίστε τους Εταίρους 

(σελ. 2) 
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Πνευματικά Παραδοτέα 
 

Τα Πνευματικά Παραδοτέα του έργου είναι:  

• IO 1: TITAN Αειφόρος Υπεύθυνη Ηγεσιά και Καινοτομία – 

Πίνακας Ικανοτήτων – ανάπτυξη ενός πίνακα με όλα τα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα και το εκπαιδευτικό υλικό που 

προτείνεται για κάθε εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.. 

• IO 2: TITAN Αειφόρος Υπεύθυνη Ηγεσιά και Καινοτομία - 

e-learning materials – ανάπτυξη της Αειφόρου Υπεύθυνης 

Ηγεσίας και Καινοτομίας μέσω υλικού e-learning. 

• IO 3: TITAN Αειφόρος Υπεύθυνη Ηγεσιά και Καινοτομία  - 

Εργαλεί Αξιολόγησης – ανάπτυξη δύο εργαλείων τα οποία 

θα βοηθήσουν τους διευθυντές των ΜΜΕ στην 

ταυτοποίηση της μάθησης και των αναγκών εκπαίδευσης  

σχετικά με την Αειφόρο Υπεύθυνη Ηγεσία και Καινοτομία. 

• IO 4: TITAN Αειφόρος Υπεύθυνη Ηγεσιά και Καινοτομία 

Οδηγός Βίντεο – ανάπτυξη ενός ανάπτυξη ενός ανοιχτού 

εκπαιδευτικού πόρου (OER), με μορφή βίντεο. 

 
Γνωρίστε τους Εταίρους … 

 

Που θα μας βρείτε … 
Ιστοσελίδα: TITAN | Project - Transformation Training to Empower (titan-leadership.eu).  

Facebook: TITAN project | Facebook 

Η 1η συνάντηση εταίρων του έργου ΤΙΤΑΝ έλαβε 

χώρα διαδικτυακά την 9η και 10η Φεβρουαρίου 

2021 και φιλοξενήθηκε από το SFEDI, τον 

συντονιστή του έργου και την ISQ. Παρείχε την 

ευκαιρία στους εταίρους του έργου να 

γνωριστούν και να συστήσουν τους οργανισμούς 

τους. Επιπλέον η συνάντηση συμπεριλάμβανε 

μία περίληψη των δραστηριοτήτων που θα 

τεθούν σε πράξη ως μέρος του κάθε πνευματικού 

παραδοτέου προς την επίγνωση του έργου 

ανάμεσα σε διάφορες ομάδες ενδιαφερόντων 

κρατών-μελών. 

 

SFEDI – Ηνωμένο Βασίλειο 

  

ISQ - Πορτογαλία 

  

PCX - Κύπρος 

  

VUC - Δανία 

  

TAKK - Φινλανδιά 

  

IEKEP - Ελλάδα 

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

