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

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν την 
Ευρώπη - και ειδικότερα τους νέους 

της Ευρώπης - να αδράξουν τις καλύτε-
ρες ευκαιρίες για τα επαγγέλματα που 
δημιουργούνται χάρη στις νέες τεχνολο-
γίες, οι οργανισμοί DIGITALEUROPE και 
European Schoolnet συνένωσαν τις δυ-
νάμεις τους με τη Γενική Διεύθυνση Επι-
χειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρω-
παϊκής 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 δη-
μιουργούνται μέσω της ανάπτυξης των 
επιστημών, των Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της μηχα-
νικής και των μαθηματικών είναι σημα-
ντικές για την ανάπτυξη ενός σύγχρο-
νου ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων 2012 αποτελεί μια σημαντι-
κή ενημερωτική εκστρατεία, της οποίας 
πρωταρχικός στόχος είναι να αναδείξει 
νέους τρόπους εύρεσης εργασίας βασι-
ζόμενους 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 φο-
ρείς εκπαίδευσης και κυβερνητικού φο-
ρείς, θα προσφέρουν ένα ευρύ και ποι-
κιλόμορφο πρόγραμμα εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων σε περισσότερες από 
30 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα Υπουργεία 
Παιδείας των χωρών αυτών έχουν υιο-

θετήσει τη σημασία των ΤΠΕ και συνερ-
γάζονται με τις επιχειρήσεις, ώστε να δη-
μιουργήσουν ένα φάσμα επιλογών για 
ανθρώπους που αναζητούν εργασία και 
για νέους που αναζητούν νέες επαγγελ-
ματικές επιλογές.

Έρευνα που διενήργησε η εταιρεία IDC 
εκτιμά ότι 90% του συνόλου των επαγ-
γελμάτων μέχρι το 2015 θα απαιτούν 
ένα στοιχειώδες επίπεδο ψηφιακών δε-
ξιοτήτων.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων με επίκεντρο την 
αγορά εργασίας και την ανάπτυξη, απο-
τελεί για τα επόμενα χρόνια, μια σημα-
ντική πρόκληση και ζήτημα κρίσιμης ση-
μασίας. Η συνεργασία του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα με συμμετοχή μάλι-
στα μεγάλων εταιριών, έχουν αναγνω-
ρίσει τη σημασία της ένταξης περισσό-
τερων ανθρώπων στην ψηφιακή εποχή, 
όχι μόνο για ψυχαγωγικούς αλλά και για 
επαγγελματικούς λόγους. 

Πολίτες, εταιρείες και κυβερνήσεις προ-
σκαλούνται να συμμετάσχουν στην Ευ-
ρωπαϊκή Εβδομάδα Ψηφιακών Δεξιο-
τήτων, προκειμένου να ενισχύσουν τον 
αγώνα εναντίον της ανεργίας. Για περισ-
σότερη ενημέρωση πάνω στις δυνατότη-
τες που παρέχουν οι ψηφιακές δεξιότη-
τες στην αγορά εργασίας και συμμετοχή, 
ώστε να αναδειχθούν οι καλύτεροι τρό-

ποι στην δημιουργία ενός νέου ψηφια-
κού μέλλοντος, επισκεφτείτε τον ψηφια-
κό 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 Ψηφι-
ακές Δεξιότητες του 2011. Το συνέδριο 
επίσης προσήλκυσε ηγετικούς παράγο-
ντες από το χώρο της βιομηχανίας, της 
εκπαίδευσης και της πολιτικής που συ-
ζήτησαν για την τρέχουσα κατάσταση 
των Ψηφιακών δεξιοτήτων - την επάρ-
κεια στις ΤΠΕ - στην Ευρώπη. 

Ο ΣΕΠΕ έχει οριστεί για την Ελλάδα ως 
Εθνικό Σημείο Επαφής και θα συντονίζει 
όλες τις ενέργειες δημοσιότητας σε εθνι-
κό και περιφερειακό επίπεδο. Οι ενέρ-
γειες θα περιλαμβάνουν επιμέρους εκ-
δηλώσεις, όπως workshops και μια κε-
ντρική εκδήλωση. Παράλληλα, σε συ-
νεργασία με τα Κυπριακά και Βουλγαρι-
κά Εθνικά Σημεία Επαφής θα υλοποιη-
θεί μια ανάλογη κοινή εκδήλωση που θα 
καλύψει την ευρύτερη περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε,

Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο:
Alexa Joyce,
Υπεύθυνη έργου, European Schoolnet, 
alexa.joyce@eun.org
Jonathan Murray,
Υπεύθυνος έργου, DIGITALEUROPE 
jonathan.murray@digitaleurope.org

Στην Ελλάδα:
Μύριαμ Βασιλειάδου, 
Υπεύθυνη επικοινωνίας για τον ΣΕΠΕ, 
myrvas@sepe.gr.




