e Skills Week
Έναρξη
Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ

“Η ένταξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, η ψηφιακή εξειδίκευση των φοιτητών και η δια βίου μάθηση υπογραμμίζουν κάθε επιτυχημένη αλλαγή στην κοινωνία, την
οικονομία, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Ο ΣΕΠΕ συμμετέχει σε αυτό το διάλογο δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ της αγοράς εργασίας και του εκπαιδευτικού
συστήματος, για την απόδοση στην κοινωνία ψηφιακά ώριμων και ανταγωνιστικά καταρτισμένων στελεχών
που θα καλύψουν τις σημαντικές ανάγκες της νέας ψηφιακής πραγματικότητας που διατρέχει πλέον οριζόντια και κάθετα κάθε δραστηριότητα”

Παντελής Τζωρτζάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΠΕ

“Με το «e-Skills Week 2010 conference», ο ΣΕΠΕ στοχεύει σε ένα ευρύ και γόνιμο διάλογο με τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, και τα ιδιωτικά ιδρύματα εκπαίδευσης και έρευνας, για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέψτε μου να πω ότι η σημερινή συνάντηση δίνει πολύ αισιόδοξα μηνύματα, καθώς ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της
αγοράς εργασίας και θεσμικοί φορείς συναντώνται για πρώτη φορά σε κοινό τραπέζι, για να αναλύσουν τις
νέες προοπτικές που παρουσιάζουν οι εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και να συνδιαμορφώσουν τη δημόσια ατζέντα για τις αναγκαίες πολιτικές ανάπτυξης”.

Ανδρέας Κασιούρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Παγκύπριου Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής

“Στην ηλεκτρονική Ευρώπη θέμα ζωτικής σημασίας είναι πρωτίστως το ανθρώπινο δυναμικό. Οι τεχνολογίες
αναπτύσσονται με γρήγορο ρυθμό και πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερους νέους για καριέρα στην τεχνολογία. Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και τα συνοδευτικά μέτρα για την εκπαίδευση και την απασχόληση στην αναδυόμενη κοινωνία της γνώσης αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής του προγράμματος
e-skills Week. Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη της κάθε οικονομίας”.

Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

“Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει προοπτική με κανόνες και Δικαιοσύνη στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος. Όσο σημαντικό ήταν το θέμα της αντιμετώπισης της χρεωκοπίας της
χώρας, άλλο τόσο σημαντικό είναι η ίδια η κυβέρνηση να γίνει από φορέας άρσης του αδιεξόδου ένας
φορέας που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ως τη φωτεινή λεωφόρο για το αύριο. Οι ψηφιακές δεξιότητες έρχονται στο προσκήνιο. Η αναστροφή των αρνητικών δεικτών της Ελλάδας στην εκπαίδευση και
την κοινωνία τη γνώσης θα είναι μια σημαντική ανατροπή”.

Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κυπριακή Δημοκρατία

“Η έξοδος των χωρών και της Ελλάδας από την κρίση έχει άμεση σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ της οικονομίας και της παιδείας. Στην Κύπρο σε μια προσπάθεια μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος δίνουμε πλέον έμφαση στην ψηφιακή πληροφορία. Επίσης, εγκαινιάσαμε το πρόγραμμα «επιστήμη για όλους»
και δεν αφορά μόνο τους μαθητές. Θέλουμε να εντάξουμε τους μαθητές στο νέο επιστημονικό κόσμο. Για
αυτό χτίζουμε το διαδικτυακό σχολείο”.
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Ιερόθεος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

“Πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε το δυναμικό των τεχνολογιών πληροφορικής γιατί είναι καθοριστικές για τη
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ανάπτυξης, βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής. Η παγκόσμια ζήτηση
για νέες τεχνολογίες αντιπροσωπεύει αγορά αξίας €2 τρις, αλλά μόνο το ένα τέταρτο του ποσού αυτού αντιστοιχεί σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μέχρι το 2020 θα απαιτηθούν υψηλά προσόντα για 16 εκατ. νέες θέσεις
απασχόλησης, ενώ η ζήτηση δεξιοτήτων χαμηλού επιπέδου θα μειωθεί κατά 12 εκατ. θέσεις”.

Η γνώση είναι ψηφιακή
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναδεικνύονται ως το βασικό εργαλείο εκπαίδευσης και απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η αξιοποίηση τους από την πολιτεία και την
ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να βελτιώσει τη διάχυση της γνώσης
Σωκράτης Κάτσικας, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

“Εάν το στοίχημα είναι πώς η οικονομία θα ανακάμψει, τότε να δώσουμε έμφαση σε αυτό τον τομέα της οικονομίας. Απαιτούνται όμως οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα φέρουν σε πέρας την ανάκαμψη. Ο λόγος αφορά
τις ψηφιακές δεξιότητες που διακρίνονται στις δεξιότητες για επαγγελματίες, για χρήστες και για συμμετοχή
στο e-business. Πρέπει να βρούμε ποιες ομάδες αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, που δεν
περιέχουν μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά και την επικοινωνία, τις ξένες γλώσσες και την εργασία σε ομάδες”.

Κώστας Ανδρόπουλος, Επικεφαλής Τομέα ICT for Competitiveness and Innovation, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεις
και Βιομηχανία», Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Απόλυτα βασικές για την ανταγωνιστικότητα είναι οι νέες τεχνολογίες και επιτρέπουν τεράστια άλματα με
τα ίδια χρήματα επενδύσεων σε σχέση με άλλου είδους επενδύσεις. Το 2009 υπήρχαν 4 εκατ. εξειδικευμένοι σε ΤΠΕ στην ΕΕ, αλλά είναι ανησυχητική η έλλειψη γυναικών στον τομέα. Η πλειοψηφία των ανθρώπων
αυτών εργάζονται σε διάφορους τομείς της βιομηχανία. Σε 10 χρόνια για όλες τις ελεύθερες θέσεις εργασίας όπου θα υπάρχουν στην αγορά το 90% θα απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες, όχι υποχρεωτικά εξειδικευμένες
γνώσεις αλλά βασικές δεξιότητες χρήστη. Αυτό δείχνει την κατεύθυνση της εκπαίδευσης”.

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες
Οι ανεπτυγμένες οικονομίες είναι ταυτόχρονα αυτές που διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό με ψηφιακές δεξιότητες.
Η εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα στο δρόμο για την ανάκαμψη
Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

“Θεωρούμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι όλο και περισσότερο ένα σημαντικό στοιχείο επιλογής καριέρας.
Είτε γιατί σήμερα είναι πιο ελκυστική ή γιατί παρέχει ανεξαρτησία, αίσθηση δημιουργίας και κοινωνική καταξίωση, ιδιαίτερα εάν την κάνεις πετυχημένα και σε ένα πλαίσιο ηθικών αξιών. Επίσης, είναι ριζωμένη στην
ελληνική συνείδηση. Στην εποχή μας αυξάνονται οι ευκαιρίες για νέα επιχειρηματικότητα με καινοτομία. Τα
πανεπιστήμια πρέπει να βάλουν μαθήματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή καινοτομία. Η επιχειρηματικότητα αυξάνεται με το μορφωτικό επίπεδο”.
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Χαρά Κλασίνα, Manager Digital Economy Policy, DIGITALEUROPE

“Το e-Skills Week είναι πρωτοβουλία της ΕΕ, υλοποιήθηκε από τον DIGITALEUROPE, το European Schooolnet
με την υποστήριξη των εθνικών διοργανωτών. Στους μεσοπρόθεσμους στόχους (2010 - 2015) για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ και τη συμβολή τους στην ανάκαμψη της οικονομίας, περιλαμβάνονται η τακτική μέτρηση του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων στα κράτη μέλη, τα κίνητρα σε εκπαιδευτικούς για την επιμόρφωσή τους πάνω στις ψηφιακές δεξιότητες και τη χρήση της πληροφορικής στην τάξη,
η διοργάνωση πανευρωπαϊκών μαθητικών διαγωνισμών στις θετικές επιστήμες και η χρήση διαρθρωτικών
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων”.

Παντελής Νικολαΐδης, Μέλος Program Management Committee “e-Skills Week 2010”

“Καινοτομία, εκπαίδευση και κατάρτιση, και οι ανάγκες της αγοράς αποτελούν τη βάση της πρωτοβουλίας
e-skills Week 2010. Στην ΕΕ οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν αναγνωριστεί ως ένας από τους κρίσιμους παράγοντες της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Καταγράφηκε η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της
κατάρτισης των επαγγελματιών στο χώρο της πληροφορικής. Επίσης, καταγράφηκε η ανάγκη ύπαρξης συνεχούς διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών για να υπάρξει συγκεκριμένη στρατηγική για της ψηφιακές δεξιότητες. Μέχρι το 2015 θα υπάρξει έλλειμμα σε επαγγελματίες των ΤΠΕ σε ποσοστό μεταξύ 1,7% έως 13%.
Υπάρχει πρόβλεψη για πλεονάζουσα ζήτηση της τάξης των 384.000 νέων θέσεων εργασίας”.

Πάνος Θεοδοσόπουλος, Διευθυντής Δημοσίου Τομέα Microsoft Ελλάς

“Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας κάθε χώρας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο ποσοστό που φτάνει το 85% από το δείκτη καινοτομίας και την διείσδυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον τοπικό πληθυσμό
βάσει των στοιχείων του World Economy Forum. Ενημέρωση, εξοικείωση για τους πολίτες, εξειδίκευση στο
αντικείμενο όπου ο καθένας δραστηριοποιείται, αξιοποίηση ταλέντων με τα εργαλεία της πληροφορικής,
είναι τα τρία βασικά επίπεδα όταν μιλάμε για ψηφιακές δεξιότητες. Η Ελλάδα υστερεί στην εξοικείωση του
πληθυσμού στις νέες τεχνολογίες και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό”.

Δρ. Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος Manpower Hellas

“Χρειάζεται να μάθουμε να είμαστε παραγωγικοί γρηγορότερα από ποτέ, χρειάζεται να αποκτήσουμε μαθησιακή ευστροφία. Το 2010 η ποσότητα των τεχνικών πληροφοριών διπλασιάζεται κάθε 72ώρες. Οι σημερινοί έφηβοι θα έχουν αλλάξει έως και 14 φορές εργασία μέχρι να γίνουν 38 ετών! Πρακτικά αυτό σημαίνει
ότι κάθε 1,5 χρόνο έχουμε αλλαγή εργασίας και έχουμε 2.240 παραγωγικές ώρες σε εισαγωγική εκπαίδευση σε κάθε νέα θέση. Τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά και όσες και
αν είναι οι τεχνικές δεξιότητες οι κοινωνικές και οι συναισθηματικές δεξιότητες θα είναι πάντα απαραίτητες”.

Μαρία Καραβελάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος Inte*Learn

“Η πρωτοβουλία e-Skills Week 2010, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση για την αυξανόμενη ζήτηση επαγγελματιών με υψηλή εξειδίκευση σε ΤΠΕ, από την αγορά εργασίας. Η Ελλάδα χρειάζεται τέτοιους επαγγελματίες, που θα βοηθήσουν τη χώρα να αναπτυχθεί περαιτέρω. Είναι απαραίτητο να αποκτήσουν ψηφιακές
δεξιότητες όλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες, οι πολίτες για να πετύχουν βελτιστοποίηση της απόδοσής τους, διευκόλυνση στο έργο τους, αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους, αύξηση ελεύθερου χρόνου, εξοικονόμηση χρημάτων. Η δια βίου μάθηση σε συνδυασμό με εργαλεία προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου, θα οδηγήσει στην βελτίωση της ψηφιακής παιδείας και στη δια βίου απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων”.
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