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Wirtualna platforma edukacyjna dla
kształtowania i rozwoju nowych
liderów europejskich
Uniwersytety, szkoły biznesu, firmy szkoleniowe, małe & średnie przedsiębiorstwa,
a także sieci edukacyjne przez kolejne 3 lata będą współpracować w ramach
Sojuszu na rzecz wiedzy nad rozwojem wirtualnej Akademii dla menedżerów i
liderów w erze technologii cyfrowych
Pierwsze spotkanie projektowe Le@d3.0 Academy odbyło się
w dniach 22-23 luty 2015r. w siedzibie Fundacji ISTUD, w Mediolanie.
Przykłady najlepszych praktyk takich jak platforma edukacyjna Coursera oraz kursy online m.in.
Uniwersytetu Stanford, wskazują na efektywność wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych
w procesach uczenia się zarówno przez uczących się jak i trenerów. Takie narzędzia całkowicie
zmieniają system kształcenia, szkoleń oraz powiązanych modeli biznesowych. Szczególnie w
obecnych czasach uczelnie i przemysł muszą być otwarte na innowacje i współpracować nad
rozwojem otwartych platform edukacyjnych – wspierających innowacyjne modele biznesowe - w
celu przezwyciężenia fragmentaryzacji wysiłków i źródeł.
Le@d3.0 Academy (projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu
Erasmus+, Sojusze na rzecz wiedzy) ma na celu nawiązanie długotrwałej współpracy pomiędzy
środowiskiem akademickim a przemysłem. W erze technologii cyfrowych, głównym wyzwaniem
jest wykorzystanie przez trenerów potencjału społecznego uczenia się i otwartych zasobów
edukacyjnych w celu rozwijania umiejętności e-przywództwa, wymaganych przez obecny rynek
pracy. Le@d3.0 Academy będzie wirtualną platformą edukacyjną oraz międzynarodową akademią

dla trenerów z uniwersytetów, szkół biznesu i przemysłu, pracujących wspólnie nad rozwojem
umiejętności przekrojowych “e-liderów”.
Realizacja projektu przewidziana jest na okres 3 lat. Ideą projektu jest identyfikacja i rozwój
nowych kompetencji miękkich liderów (podejmowanie decyzji, zarządzanie zespołem, wizja
strategiczna,

projektowanie,

kreatywność,

intra/przedsiębiorczość)

poprzez

wdrażanie

innowacyjnych metod i programów edukacyjnych w Web 3.0.
Dziewięciu partnerów projektu pochodzących z 7 krajów Unii Europejskiej (Włochy, Niemcy,
Wielka Brytania, Polska, Francja, Belgia i Portugalia) wspólnie zaprojektuje i będzie rozwijać
międzynarodową platformę Le@d3.0 Academy. Platforma dostępna będzie zarówno dla trenerów
ze środowiska akademickiego, świata biznesu, jak

również studentów, menedżerów

i

przedsiębiorców.
W realizację projektu zaangażowane są uniwersytety: Uniwersytet Converty i Uniwersytet Nauk
Stosowanych w Münster; korporacje o zasięgu międzynarodowym: Grupa Auchan i Grupa
UniCredit; szkoły biznesu i fundacje: Fundacja ISTUD i Fundacja OIC Poland; międzynarodowe
sieci edukacyjne: European Foundation for Management & Development – EFMD; MŚP:
Gruppo Pragma i Advancis Business Service. Partnerzy stowarzyszeni projektu: Wyższa
Szkoła Zarządzania i Ekonomii – WSEI w Lublinie oraz ośrodek szkoleniowy włoskiej
konfederacji rolników indywidualnych Coldiretti – INIPA.
Przez kolejne 6 miesięcy partnerzy projektu będą realizować fazę badawczą, mającą na celu
identyfikację umiejętności e-przywódczych, strategii oraz metodologii szkoleniowej i edukacyjnej,
składających się na podstawę teoretyczną Wirtualnej Platformy Edukacyjnej. Odpowiednio,
zostaną również określone potrzeby szkoleniowe trenerów i programy w kontekście środowiska elearningowego/ Virtual Learning Environment (VLE) oraz otwartych zasobów edukacyjnych (OER).
Metodologia projektu oparta jest na otwartym podejściu do procesów uczenia się w obszarze
produkcji i kapitalizacji wiedzy, jak również jej zdobywania i transferu. Projekt wyróżnia otwarte,
szeroko zakrojone i wielostronne partnerstwo o międzynarodowym zasięgu i o wysokiej wartości
dodanej.
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