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Πρωτοβουλία e-Skills Week 2012 - Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2012

Σ

ε μια προσπάθεια να βοηθήσουν την
Ευρώπη - και ειδικότερα τους νέους
της Ευρώπης - να αδράξουν τις καλύτερες ευκαιρίες για τα επαγγέλματα που
δημιουργούνται χάρη στις νέες τεχνολογίες, οι οργανισμοί DIGITALEUROPE και
European Schoolnet συνένωσαν τις δυνάμεις τους με τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να οργανώσουν
από κοινού την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2012 από τις 26
έως τις 30 Μαρτίου 2012.
Η ολοένα αυξανόμενη ανεργία των
νέων, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει το
40%, αποτελεί μια ανησυχητική τάση για
την αγορά εργασίας. Ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσω της ανάπτυξης των
επιστημών, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της μηχανικής και των μαθηματικών είναι σημαντικές για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψηφιακών
Δεξιοτήτων 2012 αποτελεί μια σημαντική ενημερωτική εκστρατεία, της οποίας
πρωταρχικός στόχος είναι να αναδείξει
νέους τρόπους εύρεσης εργασίας βασιζόμενους σε μια Δια Βίου ανάπτυξη των
Ψηφιακών δεξιοτήτων.
Εταίροι από το χώρο των επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων σημαντικές εταιρείες
από τον χώρο των ΤΠΕ, αλλά και πάρα
πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από
όλη την Ευρώπη - σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και κυβερνητικού φορείς, θα προσφέρουν ένα ευρύ και ποικιλόμορφο πρόγραμμα εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων σε περισσότερες από
30 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα Υπουργεία
Παιδείας των χωρών αυτών έχουν υιο46

θετήσει τη σημασία των ΤΠΕ και συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργήσουν ένα φάσμα επιλογών για
ανθρώπους που αναζητούν εργασία και
για νέους που αναζητούν νέες επαγγελματικές επιλογές.

Έρευνα που διενήργησε η εταιρεία IDC
εκτιμά ότι 90% του συνόλου των επαγγελμάτων μέχρι το 2015 θα απαιτούν
ένα στοιχειώδες επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων.
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων με επίκεντρο την
αγορά εργασίας και την ανάπτυξη, αποτελεί για τα επόμενα χρόνια, μια σημαντική πρόκληση και ζήτημα κρίσιμης σημασίας. Η συνεργασία του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα με συμμετοχή μάλιστα μεγάλων εταιριών, έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της ένταξης περισσότερων ανθρώπων στην ψηφιακή εποχή,
όχι μόνο για ψυχαγωγικούς αλλά και για
επαγγελματικούς λόγους.
Πολίτες, εταιρείες και κυβερνήσεις προσκαλούνται να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψηφιακών Δεξιοτήτων, προκειμένου να ενισχύσουν τον
αγώνα εναντίον της ανεργίας. Για περισσότερη ενημέρωση πάνω στις δυνατότητες που παρέχουν οι ψηφιακές δεξιότητες στην αγορά εργασίας και συμμετοχή,
ώστε να αναδειχθούν οι καλύτεροι τρό-

ποι στην δημιουργία ενός νέου ψηφιακού μέλλοντος, επισκεφτείτε τον ψηφιακό τόπο http://eskills-week.ec.europa.eu.
Στις 13 Δεκεμβρίου 2011, περισσότερα
από 200 άτομα από είκοσι πέντε κράτη
μέλη συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες
για το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Ψηφιακές Δεξιότητες του 2011. Το συνέδριο
επίσης προσήλκυσε ηγετικούς παράγοντες από το χώρο της βιομηχανίας, της
εκπαίδευσης και της πολιτικής που συζήτησαν για την τρέχουσα κατάσταση
των Ψηφιακών δεξιοτήτων - την επάρκεια στις ΤΠΕ - στην Ευρώπη.
Ο ΣΕΠΕ έχει οριστεί για την Ελλάδα ως
Εθνικό Σημείο Επαφής και θα συντονίζει
όλες τις ενέργειες δημοσιότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι ενέργειες θα περιλαμβάνουν επιμέρους εκδηλώσεις, όπως workshops και μια κεντρική εκδήλωση. Παράλληλα, σε συνεργασία με τα Κυπριακά και Βουλγαρικά Εθνικά Σημεία Επαφής θα υλοποιηθεί μια ανάλογη κοινή εκδήλωση που θα
καλύψει την ευρύτερη περιοχή.
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