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“e- Skills Week 2010”:
Αποτιμώντας τα αποτελέσματα
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υρωπαϊκή πρωτοβουλία “e-Skills
Week 2010” βρίσκεται στο τέλος της
έχοντας θεαματικά αποτελέσματα να επιδείξει. Αποδείχθηκε ένα πολύ δύσκολο
έργο συντονισμού ανθρώπων και ενεργειών που κάλυψε όλη την Ευρώπη. Η
ιδέα να προωθηθεί μια καλύτερη και πιο
ακριβή εικόνα της σημασίας των ψηφιακών δεξιοτήτων, βρήκε ενθουσιώδη
υποδοχή από έναν πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων αλλά και τις κυβερνήσεις των χωρών που συμμετείχαν. Ήδη
οι συμμετέχουσες χώρες ξεπέρασαν τις
30, αριθμός που υπερβαίνει τον αρχικό
στόχο κατά 10 τουλάχιστον χώρες και ο
αρχικός αριθμός των 300.000 πολιτών
να συμμετέχουν έχει και αυτός υπερκαλυφθεί.
Κυβερνητικοί φορείς, Σύνδεσμοι Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ακαδημαϊκά και
ερευνητικά ινστιτούτα, κοινωνικοί εταίροι
αλλά και επιμέρους εταιρείες, σε όλην την
Ευρώπη, συμμετείχαν σε πάνω από 300
εκδηλώσεις που στόχο είχαν την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ε.Ε.
Ο βασικός, όμως, στόχος της ενημέρωσης ήταν οι νέοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι
το μεγαλύτερο μέρος της επισκεψιμότητας για την κεντρική ιστοσελίδα προήλθε από το Facebook και το «tweeter». Ο
έντυπος τύπος, επίσης, κάλυψε εκτενώς
τις εκδηλώσεις ενώ στις εφημερίδες περιλαμβάνονται οι: «European Voice», «Der
Standard», «La Stampa», κ.λπ.
Στην εκδήλωση “e-Skills Week 2010” στο
πλαίσιο της φετινής CEBIT ανακοινώθηκε,
επίσης, και η δημιουργία του «European
e-Skills Association», μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, που θα βοηθήσει στην
εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης ατζέντας ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώ40

πη, στηρίζοντας την Ε.Ε. στη διαμόρφωση
μιας στρατηγικής για την καινοτομία και
την ανταγωνιστικότητα. Η κεντρική, όμως,
εκδήλωση για την πρωτοβουλία “e-Skills
Week 2010” στις 3 Μαρτίου στις Βρυξέλλες επιφύλαξε μια έκπληξη για την Ελλάδα. Στην ανακοίνωση των έξι θεματικών
ευρωπαϊκών βραβείων για καινοτόμες εργασίες πάνω στις ψηφιακές δεξιότητες,
στον τομέα ICT in Education ένας Έλληνας εκπαιδευτικός από την Θεσσαλονίκη,
ο κος Ευάγγελος Κωλτσάκης απέσπασε
το 1ο βραβείο.
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ως Εθνικός εταίρος για την Ελλάδα συντονίζει τις
δράσεις για την πρωτοβουλία “e-Skills
Week 2010”, που περιελάμβαναν 2 προπαρασκευαστικές συναντήσεις εργασίας
(workshops) που διεξήχθησαν η 1η στην
Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Helexpo και
η 2η στο πλαίσιο της dte 2010, ενώ η κεντρική εκδήλωση έχει ενταχθεί στο digital
forum στις 3 Μαΐου στο Intercontinental.
Οι παραπάνω δραστηριότητες - εκδηλώσεις έχουν σαν στόχο τη συνεργασία με
αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα, ώστε
να προσδιοριστεί πλαίσιο διαλόγου για
μια εθνική στρατηγική σχετικά με τις δεξιότητες σε Τεχνολογίες Πληροφορικής
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την εξειδίκευση
σε e-Skills.
Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών του
“e-Skills Week 2010”, αναπτύσσεται
στην Ε.Ε. το “European e-Competence
Curriculum Development Guidelines”,
όπου συνοψίζονται οι κατευθυντήριες
γραμμές για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών με έμφαση στον
καίριο ρόλο των πανεπιστημίων για την
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο για
εκείνους που εισέρχονται στο εργατικό
δυναμικό (π.χ. από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση), όσο και εκείνων από το υπάρχον εργατικό δυναμικό. Στην ουσία τίθενται τα θεμέλια μιας μόνιμης συνεργασίας
της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την
αγορά εργασίας.

Στη μέση της χειρότερης
ύφεσης εδώ και
δεκαετίες, η μεγαλύτερη
επένδυση στην
ψηφιακή οικονομία θα
είναι κρίσιμη για την
Ευρώπη

¨Η ανάκαμψη θα είναι Ψηφιακή¨
Στη μέση της χειρότερης ύφεσης εδώ και
δεκαετίες, η μεγαλύτερη επένδυση στην
ψηφιακή οικονομία θα είναι κρίσιμη για
την Ευρώπη. Αυτό θα ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση και τη δημιουργία άκρως ειδικευμένων και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας. Η ψηφιακή βιομηχανία έχει
την ικανότητα να δημιουργήσει 400.000
θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα πέντε
χρόνια. Η ανεργία στον κλάδο των ΤΠΕ
θα παραμείνει αρκετά κάτω σε σχέση με
το γενικότερο ποσοστό. Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο εκτιμάται ότι ο αριθμός των πτυχιούχων πληροφορικής είναι ήδη ανεπαρκής για να ανταποκριθεί στη ζήτηση
με την αγορά εργασίας της ΕΕ να αντιμετωπίζει μια αδυναμία κάλυψης της ζήτησης για περισσότερα από 380.000 επαγγελματίες του τομέα ΤΠΕ έως το 2015.
Το EU2020, το οποίο εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζει ένα σχέδιο για την ανάκαμψη της Ευρώπης και
για μια βιώσιμη κοινωνική οικονομία της
αγοράς η οποία είναι ανταγωνιστική, καινοτόμος και χωρίς αποκλεισμούς. Οι ΤΠΕ
αποτελούν βασικό μέρος της με τα e-Skills
να αποτελούν πλέον σημαντικό και αναπόστατο κομμάτι της.

