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Αποποίηση ευθύνης

Εκτύπωση

Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε κάποιο άτομο εκ μέρους της

Το παρόν φυλλάδιο συντάχθηκε από την empirica Gesellschaft für

Επιτροπής φέρει ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των παρακάτω

Kommunikations- und Technologieforschung mbH εκ μέρους της Γενικής

πληροφοριών. Οι εκφερόμενες απόψεις είναι εκείνες των συντακτών

Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας

και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής

και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μια δημοσίευση

Επιτροπής. Τίποτα στο παρόν φυλλάδιο δεν υπονοεί ούτε εκφράζει

της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας περί e-Leadership βάσει της σύμβασης

εγγύηση κανενός είδους. Τα αποτελέσματα πρέπει να χρησιμοποιού-

υπηρεσιών «Δεξιότητες e-Leadership για SME» (www.eskills-lead.eu)

νται μόνο ως κατευθυντήριες οδηγίες που αποτελούν μέρος μιας
γενικής στρατηγικής.

Εκδότες
Εκδότες: Werner B. Korte, Tobias Hüsing,

© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2015.

Eriona Dashja, empirica GmbH

Η αναπαραγωγή εγκρίνεται δεδομένου ότι

Σχεδιασμός και διάταξη: www.mediadesign-bonn.de

αναγνωρίζεται η πηγή.

Εκτύπωση στη Γερμανία
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Πρόλογος
Προκειμένου η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική, να αναπτύσσεται και

Αυτό το έγγραφο παρέχει μια σύνοψη της ανάπτυξης δεξιοτήτων

να δημιουργεί θέσεις εργασίας, πρέπει να διασφαλίζουμε ότι διαθέτου-

e-Leadership στην Ευρώπη που ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές

με τα κατάλληλα άτομα τα οποία είναι σε θέση να ηγηθούν της

εξελίξεις, όπως και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και εφαρμο-

ψηφιακής καινοτομίας και του μετασχηματισμού των βιομηχανιών

γής των πανευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών που αναπτύχθηκαν

μας. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν έναν καθοριστικό παράγοντα

από τη βιομηχανία και την ακαδημία. Σε μελλοντικές εκδόσεις θα

ανάπτυξης που ενισχύεται από τις ιδέες επαγγελματιών και ηγετικών

μελετήσουμε τις απαιτήσεις σε ηγετικές δεξιότητες για επιχειρήσεις οι

στελεχών με υψηλή εξειδίκευση (e-leaders). Έως το 2020 οι ελλείψεις

οποίες χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες και βασικές τεχνολογίες

αναμένεται να ξεπεράσουν τις 800.000 σε επαγγελματίες με ψηφιακές

γενικής εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων

δεξιότητες και τις 200.000 e-leaders. Τον προηγούμενο Μάιο η

προηγμένων τεχνολογιών κατασκευής.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε τη στρατηγική μιας Ενιαίας Ψηφιακής
Αγοράς. Μετά την εφαρμογή, η Ενιαία Ψηφιακή Αγορά θα μπορούσε να

Καλή ανάγνωση!

συνεισφέρει έως και 415 δις ευρώ ανά έτος στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Η έννοια του «e-Leadership» αποτελεί βασικό στοιχείο της Στρατηγικής

Lowri Evans

Γενικός Διευθυντής,
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς στο πλαίσιο προώθησης των ψηφιακών
δεξιοτήτων που απαιτούνται από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή βιομηχανία.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ζητούν από τα Κράτη-Μέλη να ενισχύσουν
την υποστήριξη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων e-Leadership. Το
Ευρωπαϊκού φόρουμ πολιτικής για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα
συνέστησε ότι το περιεχόμενο των δεξιοτήτων e-Leadership θα έπρεπε
να αποτελεί μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης
στον τομέα της διοίκησης, τα οποία απευθύνονται σε ηγετικά στελέχη
επιχειρήσεων και ανώτερους υπαλλήλους του δημοσίου. Υπάρχει
έντονη συναίνεση όσον αφορά την αναγκαιότητα για μια κοινή
πανευρωπαϊκή προσπάθεια με σκοπό την παροχή δεξιοτήτων
e-Leadership σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και τις επιχειρήσεις.

5

e-Leadership

Ψηφιακές δεξιότητες για ΜΜΕ

e-Leadership - Βασικό συστατικό
προώθησης της ανταγωνιστικότητας
και του δυναμικού καινοτομίας στην
Ευρώπη

e-Leadership στην Ευρώπη - Ενέργειες
που πραγματοποιήθηκαν
Η στρατηγική e-skills της ΕΕ, η οποία βασίστηκε στην ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «e-Skills του 21ου αιώνα: Προώθηση της
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της εργασίας» (2007),

Η έννοια του e-Leadership έχει καθοριστική σημασία για τις εταιρείες

αποτέλεσε βασικό συστατικό της προσπάθειας ενίσχυσης της

και τη βιομηχανία, προκειμένου να διαπρέψουν στον τομέα της

ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της καινοτομίας των

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Το e-Leadership είναι το κλειδί

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Συμβάλλει στη βελτίωση των συνθη-

για την εφαρμογή των νέων ψηφιακών τεχνολογιών καινοτομίας και

κών-πλαίσιο για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις νέες ψηφιακές

μετασχηματισμού, οι οποίες υπόκεινται σε διαχείριση εντός του

θέσεις εργασίας, και συνιστά τη συνεχή ενημέρωση των γνώσεων, των

σχετικού οργανωτικού πλαισίου και ενσωματώνονται στην επιχειρη-

δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της εφευρετικότητας του εργατικού

ματική στρατηγική δεξιοτήτων e-Leadership είναι οι δεξιότητες που

δυναμικού μέσω μιας διαδικασίας αποτελεσματικής δια βίου μάθησης.

απαιτούνται από τα άτομα για την εκκόλαψη και την επίτευξη

Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή τη «Μεγάλη

ψηφιακής καινοτομίας:

Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» με στόχο

• Στρατηγική ηγεσία: Καθοδήγηση διεπιστημονικού προσωπικού

την ενδυνάμωση και την επιτάχυνση των προσπαθειών της για την

και άσκηση επιρροής σε διασυνοριακούς παράγοντες

αναπλήρωση του κενού στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων.

(λειτουργικά, γεωγραφικά)
• Επιχειρηματική γνώση: Καινοτόμα επιχειρηματικά και λειτουργικά
μοντέλα, τα οποία προσθέτουν αξία στους οργανισμούς
• Ψηφιακή γνώση: Οραματισμός και εφαρμογή αλλαγών για
ενίσχυση της απόδοσης της επιχείρησης, εκμετάλλευση τεχνολογι
κών τάσεων ως ευκαιρίες καινοτομίας.
Τρίγωνο δεξιοτήτων e-Leadership

Στρατηγική
ηγεσία

Ψηφιακή
γνώση

Επιχειρηματική
γνώση
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Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια αποκλειστική

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία «Startup

πρωτοβουλία δεξιοτήτων e-Leadership, την οποία οι ενδιαφερόμενοι

Europe», η οποία ερευνά τους πόρους που χρειάζονται οι επιχειρηματί-

φορείς υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και υποστήριξαν. Ξεκίνησε το

ες - π.χ. επιχειρηματικό κεφάλαιο και επιταχυντές - με σκοπό να

2013 με εστίαση σε μεγάλες επιχειρήσεις και επεκτάθηκε το 2014,

ενισχύσει το επιχειρηματικό περιβάλλον για επιχειρηματίες στον τομέα

περιλαμβάνοντας επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, ραγδαία

web και ΤΠΕ, ώστε να αναπτυχθούν οι ιδέες και οι επιχειρήσεις τους.

αναπτυσσόμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία

Έχει ήδη πραγματοποιήσει τη διοργάνωση «Startup Europe Comes to

αναμένεται να κλιμακωθεί το 2016.

Πάνελ με υψηλόβαθμα εξειδικευμένα στελέχη συζήτησαν βασικά ζητήματα σε σχέση με την έννοια του e-Leadership

Ο Jan Muehlfeit, Παγκόσμιος Στρατηγιστής |Σύμβουλος |Μέντορας
συντόνισε τις συζητήσεις από την έδρα του προέδρου

Η Charlotte Holloway, Υπεύθυνη Πολιτικής της techUK, μίλησε για
το e-Leadership: Απόψεις από την πλευρά της ζήτησης

Το θέμα των δεξιοτήτων e-Leadership αποτελεί αναπόσπαστο μέρος

Silicon Valley», όπου εταιρείες τεχνολογίας από την ΕΕ συναντήθηκαν

των πολιτικών και δραστηριοτήτων ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

επί μία εβδομάδα στις ΗΠΑ με επενδυτές και χαράκτες πολιτικής από
τις δύο πλευρές του Ατλαντικού για να ανταλλάξουν ιδέες.

Συγκεκριμένα, στην αναφορά περί του «ψηφιακού μετασχηματισμού
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων» (Μάρτιος 2015)

Στις 6 Μαΐου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την ανακοίνωση

του «Ευρωπαϊκού φόρουμ πολιτικής για την ψηφιακή επιχειρηματικό-

«Μια ενιαία ψηφιακή αγορά για την Ευρώπη», η οποία περιλαμβάνει 16

τητα» συνιστάται η περαιτέρω προώθηση της ψηφιακής ηγεσίας και

πρωτοβουλίες που θα θέσουν τις βάσεις για το ψηφιακό μέλλον της

υποδεικνύεται η ανάγκη ,ενσωμάτωσης δεξιοτήτων e-Leadership σε

Ευρώπης. Στο κείμενο αναγνωρίζεται ρητά η κριτική σημασία των

όλα τα γενικά προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης στον τομέα

ψηφιακών δεξιοτήτων και του επαγγελματισμού στον τομέα της

της διοίκησης, τα οποία απευθύνονται σε ηγετικά στελέχη επιχειρήσε-

πληροφορικής.

ων και ανώτερους υπαλλήλους του δημοσίου.
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Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη με θέμα Digital and Key Enabling Technologies
Skills (1 και 2 Ιουνίου 2015 στις Βρυξέλλες, βλ.: www.leadership2015.eu)
έφερε κοντά πάνω από 300 συμμετέχοντες από την κυβέρνηση, την
ακαδημία και τη βιομηχανία προκειμένου να συζητήσουν για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων e-Leadership και την εξέλιξη των βασικών
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Ο Gary Kildare, Υπεύθυνος Ανθρωπίνων Πόρων της IBM
Corporation Europe, παρουσίασε την προοπτική μιας παγκόσμιας
εταιρείας παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και εξυπηρέτησης

Ο καθηγητής Peter Kelly από το Πανεπιστήμιο Άαλτο μιλά για την
Πρακτική της Επιχειρηματικότητας Υψηλής Ανάπτυξης

Η Silvia Leal, Ακαδημαϊκή
Διευθύντρια του IE Business
School της Μαδρίτης, για τα
προγράμματα e-Leadership του
IE Business School για
εκτελεστικά στελέχη, ΜΜΕ και
νεοσύστατες επιχειρήσεις

Πρόβλεψη ζήτησης - Η Ευρώπη
χρειάζεται πάνω από 40.000 νέους
e-Leaders ανά έτος έως το 2020
Το αίτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για βελτίωση της ποιότητας
του e-Leadership εντείνεται όλο και περισσότερο. Παρόλο που δεν
υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη ζήτηση ή την
προσφορά δεξιοτήτων e-Leadership, οι καινοτόμες θέσεις e-Leadership
στην Ευρώπη υπολογίζονται σε περίπου 620.000 e-Leaders για το 2015,
με πάνω από τις μισές να αφορούν τη στελέχωση επιχειρηματικών
μονάδων εταιρειών και όχι τμημάτων πληροφορικής. Σε αυτόν τον
υπολογισμό περιλαμβάνονται και τα άτομα τα οποία έχουν ιδέες και
αναπτύσσουν καινοτόμα έργα πληροφορικής στο πλαίσιο οργανισμών,
χωρίς όμως να διαθέτουν όλοι από αυτούς τις απαραίτητες δεξιότητες
για να εξελιχθούν σε επιτυχημένους e-leaders.

Ο Philippe Trichet, Διευθυντής Ψηφιακής Εξειδίκευσης του ομίλου
The Boston Consulting Group, μιλά για την Ευέλικτη Ηγεσία: Πέντε
Επιτακτικοί Παράγοντες για Ψηφιακή Πλοήγηση
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Ποσοτικοποίηση πιθανών θέσεων e-Leadership στην Ευρώπη το 2015
700.000
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Περίπου 60% προέρχονται από τον τομέα των επιχειρήσεων

158.000
500.000
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e-Leaders
Πηγή: empirica, Έρευνα NL, UK, DE 2013. Δεδομένα της ΕΕ με προβολή για το 2015 και αναγωγή μέσω της μεθόδου Στατιστικής Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων (Eurostat)

Προβλέψεις e-Leadership για την Ευρώπη (ΕΕ28) 2015 – 2020
Η πρόβλεψη για τη ζήτηση σε e-Leadership βασίζεται στον εκτιμώμενο
e-Leaders: Θέσεις εργασίας και δυναμικό ζήτησης

ρυθμό ανάπτυξης σε αναλογία με τις πιο εξειδικευμένες θέσεις
πληροφορικής για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχοι υπολογισμοί. Έως
το 2020 αναμένεται κατά μέσο όρο αύξηση της ζήτησης για
e-Leadership κατά 4,6% , αγγίζοντας τις 776,000 θέσεις εργασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση λόγω επέκτασης και αντικατάστασης,
η Ευρώπη θα χρειαστεί από 200.000 έως 250.000 επιπλέον e-leaders
μέχρι το 2020 ή από 40.000 έως 50.000 ανά έτος. Τα δεδομένα αυτών
των υπολογισμών ενισχύονται από μια συλλογή δεδομένων «οικοσυ-

800.000

776.000
746.000

700.000
715.000
683.000
651.000
600.000

620.000

500.000

στήματος» e-Leadership τα οποία συνδέονται με τη ζήτηση ή την
προσφορά δεξιοτήτων e-Leadership μέσω του e-Leadership scoreboard.
2015

Πηγή: empirica 2015
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Η έννοια του e-Leadership με μια ματιά
– Ευρωπαϊκό scoreboard

Τα εθνικά scoreboards αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 28
Αναφορών Χώρας για κάθε Κράτος-Μέλος της ΕΕ, παρέχοντας μαι
εικόνα των εθνικών καταστάσεων όσον αφορά τις πολιτικές
e-Leadership, τις καινοτομίες, τις πρακτικές, την κατάρτιση, την

Το e-Leadership scoreboard παρακολουθεί την πρόοδο ως προς την

ανώτερη εκπαίδευση και την εκπαίδευση στελεχών, και το scoreboard.

ανάπτυξη δεξιοτήτων e-Leadership και καλύπτει τις εξής περιοχές του

Μπορείτε να λάβετε τις Αναφορές Χώρας από τις διευθύνσεις http://

οικοσυστήματος e-Leadership:

leadership2015.eu/documents/ και http://eskills-lead.eu/documents/.

• Εκπαίδευση e-Leadership,

Δείκτης e-Leadership - Συγκριτική
αξιολόγηση των Κρατών-Μελών

• Ποσοστό εργατικού δυναμικού με δυναμικό e-Leadership
• Δομικές μεταβλητές που επιτρέπουν την εκμετάλλευση
ευκαιριών e-Leadership και

Ο Δείκτης e-Leadership συνδυάζει τις διαφορετικές διαστάσεις του

• Πολιτικές ή άλλοι μηχανισμοί προώθησης

e-Leadership scoreboard με σκοπό την παρακολούθηση και τη

του e-Leadership.

συγκριτική αξιολόγηση των Κρατών-Μελών της ΕΕ. Συνδυάζει δείκτες
Το scoreboard χρησιμοποιεί δείκτες από πρωτεύουσες και δευτερεύου-

σε σχέση με το επιχειρηματικό και πολιτικό κλίμα, τις υποδομές και τα

σες πηγές. Συγκρίνει την «απόδοση» e-Leadership των Κρατών-Μελών

σχετικά αποτελέσματα e-Leadership. Στόχος είναι να καλύψει το κενό

της ΕΕ και προσδιορίζει τις σχετικές δυνάμεις και αδυναμίες των

σε μεθόδους μέτρησης και πρακτικές που θα υπολογίζουν και θα

οικοσυστημάτων e-Leadership μεταξύ των χωρών, ώστε να ενημερώ-

ερμηνεύουν τις πληροφορίες περί e-Leadership. Οι επιμέρους χώρες

νονται οι συζητήσεις περί πολιτικών σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ.

μπορούν να χρησιμοποιούν το δείκτη για να παρακολουθούν την
απόδοσή τους με την πάροδο του χρόνου ή να αντιπαραβάλλουν τις

Το μοντέλο του scoreboard μετρά τους παράγοντες οι οποίοι είναι

εσωτερικές εξελίξεις με τις εξελίξεις άλλων χωρών, να

πιθανόν να επηρεάσουν τη ζήτηση και την προσφορά δεξιοτήτων

προσδιορίζουν μοντέλα-πρότυπα και να ενημερώνονται για

e-Leadership στις επιμέρους χώρες. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με

τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές πολιτικές μπορούν

την απόδοση των χωρών σε συγκεκριμένους τομείς e-Leadership, οι

να επηρεάσουν την εφαρμογή e-Leadership.

οποίες μεταφράζονται σε δυνατότητες εκμετάλλευσης ευκαιριών για
επιχειρηματική ανάπτυξη, και προτείνει κατευθύνσεις μελλοντικής

Ευρωπαϊκός χάρτης τεταρτημορίων Δείκτη

δραστηριότητας.

e-Leadership
Πηγή: empirica 2015

24 συνολικά δείκτες οργανώνονται σε τέσσερις διαστάσεις και
χωρίζονται σε περισσότερες δομικές μονάδες.

Philippe Trichet
Διευθυντής Ψηφιακής Εξειδίκευσης, THE
BOSTON CONSULTING GROUP
Το ψηφιακό ταλέντο ακμάζει καλύτερα
σε ανοιχτά, συνεργατικά, πειραματικά
περιβάλλοντα, όπου τα μέλη της ομάδας μπορούν
να μάθουν και να εξελιχθούν μαζί με άλλα
άτομα με παρόμοια ταλέντα, παρά σε δομημένα
γραφειοκρατικά περιβάλλοντα μικροδιαχείρισης
που αποδυναμώνουν το ψηφιακό ταλέντο και
καταστέλλουν την καινοτομία.

Ομάδα 1: πάνω από το 35% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ
Ομάδα 2: κάτω από το 35% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ
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Ο δείκτης e-Leadership σχετίζεται στενά με τα δεδομένα ΑΕΠ και με

Δείκτης e-Leadership και Networked Readiness Index

δείκτες οι οποίοι αφορούν την τεχνολογία, όπως ο Networked
6,5

Readiness Index (του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ), αλλά οι
αποκλίσεις από τις γραμμές τάσης της τεχνολογίας και του ΑΕΠ

6,0

υποδεικνύουν ποιες χώρες έχουν «καλύτερη» ή «χειρότερη» απόδοση
σε σχέση με την οικονομική και τεχνολογική τους ωριμότητα. Ειδικά η

5,5

Networked Readiness Index 2014

Ιρλανδία, αλλά και το Βέλγιο και το ΗΒ, φαίνεται να αποκλίνουν θετικά
από την «τάση» υψηλότερης ωριμότητας e-Leadership που σχετίζεται
με μεγαλύτερη οικονομική ισχύ και μεγαλύτερη ψηφιακή ωριμότητα,
και επιδεικνύουν καλύτερη απόδοση e-Leadership από την αναμενόμενη.
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Ομάδα 3: κάτω από το 35% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ
Ομάδα 4: πάνω από το 35% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ
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e-Leadership Scoreboard, Ελλάδα

Πολιτική και πρωτοβουλίες ενδιαφερόμενων φορέων - Δεξιότητες
ψηφιακής επιχειρηματικότητας

Προγράμματα Master/Αποκλειστικής
Εκπαίδευσης με συνδυασμό ΤΠΕ και
διοίκησης επιχειρήσεων

Κατάρτιση στον τομέα των επιχειρήσεων των ειδικών ΤΠΕ/Πληροφορικής

Προγράμματα υποψηφίων
e-Leadership

Πολιτική και πρωτοβουλίες ενδιαφερόμενων φορέων - Εκπαίδευση και
κατάρτιση e-Leadership

Ποιότητα σχολών διοίκησης

Πολιτική και πρωτοβουλίες ενδιαφερόμενων φορέων - Πρακτικές
δεξιότητες ΤΠΕ

Άμεσοι
προϊστάμενοι

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν
RFID

Διευθυντές, αρχιτέκτονες
και αναλυτές ΤΠΕ

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κοινωνικά
δίκτυα

Βασικοί επαγγελματίες
ΤΠΕ

Διαθεσιμότητα τελευταίων τεχνολογιών

Απόφοιτοι
ΤΠΕ

Επίδραση ΤΠΕ σε νέες
υπηρεσίες και προϊόντα

Απόφοιτη σχολών διοίκησης επιχειρήσεων

Απορρόφηση τεχνολογίας σε επίπεδο εταιρείας

Επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης στον τομέα ΤΠΕ

Ικανότητα
καινοτομίας

Κατάσταση ανάπτυξης
cluster

Επιχειρήσεις που
απασχολούν ειδικούς
ΤΠΕ

Απασχόληση σε τομείς
με αυξημένες απαιτήσεις
ΤΠΕ

Μέσο όρος ΕΕ

Απασχόληση στον
τομέα ΤΠΕ

Επιχειρήσεις υψηλής
ανάπτυξης στους τομείς με
αυξημένες απαιτήσεις ΤΠΕ

Ελλάδα (θέση 25)

Πηγή: empirica 2015

Αυξανόμενη αναγνώριση στις πολιτικές ψηφιακών δεξιοτήτων

Η πολιτική e-Leadership είναι διατομεακή και καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα περιοχών
Πολιτικές
έρευνας και
καινοτομίας

Ο εξοπλισμός των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών με δεξιότητες
e-Leadership εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται συχνά ως δευτερεύουσα
Υποστήριξη
επενδύσεων

προτεραιότητα σε σχέση με άλλους καθιερωμένους στόχους πολιτικής,
όπως η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών; η ανάπτυξη βασικών

Πολιτικές
ΜΜΕ

ψηφιακών δεξιοτήτων; η υιοθέτηση e-government και e-business, η
πρόσβαση σε επιχειρηματικό κεφάλαιο και η επιχορήγηση νεοσύστατων επιχειρήσεων. Ωστόσο, στο πλαίσιο της Ατζέντας e-Skills του 2007

Πολιτικές
επιχειρηματικότητας

και άλλων επόμενων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
αντικείμενο τις δεξιότητες e-Leadership προωθήθηκε η συμμετοχή

Πολιτικές
δεξιοτήτων

ορισμένων Κρατών-Μελών σε δημόσιες συζητήσεις και υπήρξε θετική
ανταπόκριση.
Πολιτικές
ανώτερης &
επαγγελματικής
εκπαίδευσης

Ψηφιακή
ατζέντα
Πολιτικές
απασχόλησης
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Arnaldo Abbruzini
Γενικός Γραμματέας, Eurochambres

Charlotte Holloway
Υπεύθυνη Πολιτικής και Αναπληρώτρια
Διευθύντρια, techUK

Ο παράγοντας e-Leadership είναι καθοριστικός
όσον αφορά την ικανότητα των επιχειρήσεων
να ακμάσουν στο πλαίσιο της σύγχρονης
οικονομίας και να κεφαλαιοποιήσουν τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται μέσω των ψηφιακών
τεχνολογιών. Αλλά δεν πρέπει να θεωρείται
δεδομένος, ειδικά μεταξύ των μικρότερων
επιχειρήσεων στις οποίες οι διευθυντές παίζουν
συχνά πολλούς ρόλους. Οι χαράκτες ευρωπαϊκής,
εθνικής και τοπικής πολιτικής πρέπει να
συνεργαστούν προκειμένου να διασφαλίσουν την
παρουσία συνεπών μέτρων για τη διευκόλυνση
της ανάπτυξης e-Leadership στις υπάρχουσες και
μελλοντικές ΜΜΕ της Ευρώπης.

Η κυβέρνηση, η βιομηχανία και τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα μπορούν να αντιμετωπίσουν μαζί
την πρόκληση ψηφιακών δεξιοτήτων του 21ου
αιώνα, και να διασφαλίσουν ότι περισσότεροι
νέοι άνθρωποι αποκτούν ψηφιακές δεξιότητες
και δεξιοτήτων e-Leadership προκειμένου να
εξελιχθούν σε επιχειρηματίες και πρωτοπόρους,
και να διαμορφώσουν τον ψηφιακό κόσμο
μας. Η techUK υποδέχεται με ενθουσιασμό
το πρόγραμμα e-Leadership της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση
αυτής της πρόκλησης.

Σήμερα μόνο οκτώ Κράτη-Μέλη έχουν έχουν προχωρήσει σε δραστικές

Βέλτιστες πρακτικές στις κύριες περιοχές εστίασης

πρωτοβουλίες σε σχέση με την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα
e-Leadership: η Ιρλανδία, το ΗΒ, η Ιταλία και η Δανία, όπως επίσης το
Βέλγιο, η Ισπανία, η Μάλτα και η Ολλανδία. Κατά τα λοιπά η έκταση και

Τα αποκλειστικά εκπαιδευτικά προγράμματα e-Leadership

η συνέπεια ως προς την ανάπτυξη πολιτικών είναι πολύ περιορισμένη

προκύπτουν συνήθως από τη στενή συνεργασία επιχειρηματικών και

και στις περισσότερες χώρες λείπει μια βασική στρατηγική και η

εκπαιδευτικών φορέων. Τα πτυχία Tech Industry Gold του ΗΒ συνδέο-

διαρκής εστίαση στην έννοια του e-Leadership κατά την ανάπτυξη

νται με το ICS Leadership Development Programme της Ιρλανδίας και τα

πολιτικών.

Εντατικά Προγράμματα Κατάρτισης και Μετεκπαίδευσης στον Τομέα
της Επιχειρηματικότητας με Βάση τη Γνώση της Μάλτας. Μέσω της

Markku Markkula
Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή των
Περιφερειών

συνεργασίας τα προγράμματα σπουδών ευθυγραμμίζονται με τις
ανάγκες των εργοδοτών.

Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την αλλαγή με
τη βοήθεια της ψηφιοποίησης. Σύμφωνα με τις
πρόσφατα εγκεκριμένες προτεραιότητες για τη
χρονική περίοδο πέντε ετών, εμείς - η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των Περιφερειών - αναζητούμε το νέο
επιχειρηματικό πνεύμα σε συνδυασμό με μια
λειτουργική Ενιαία Ψηφιακή Αγορά και Έξυπνη
Εξειδίκευση, στοχεύοντας σε νέες δεξιότητες,
γνώση, καινοτομία και απασχόληση. Για να γίνει
ανταγωνιστική, η Ευρώπη χρειάζεται μερικές
αφοσιωμένες περιφέρειες και πόλεις που θα
αναλάβουν έναν ενεργό πρωτοποριακό ρόλο στον
τομέα του e-Leadership.

Τα προγράμματα περαιτέρω επαγγελματικής εκπαίδευσης
αναπτύσσονται ως απόκριση στην έλλειψη προσφορών που να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών ως προς
τη διάρκεια και το κόστος. Σχετικά παραδείγματα είναι το London‘s
Mobile Academy η σχολή THNK, το Amsterdam School of Creative
Leadership, το Cranfield University’s IT Leadership Programme και το
πρόγραμμα British Computer Society Digital Leader coaching.

Αυτή η συνεργασία περισσότερων ενδιαφερόμενων φορέων (MultiStakeholder Partnership / MSP) αποδείχθηκε χρήσιμη στον τομέα των

Η εκπαίδευση e-Leadership παρέχεται στο πλαίσιο συμπληρωματι-

e-skills. Οι συνεργασίες τύπου MSP φέρνουν στο ίδιο τραπέζι βιομηχα-

κών πανεπιστημιακών προγραμμάτων. Για την υποστήριξη

νίες και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με το παραδοσιακό εκπαιδευτι-

επιχειρήσεων που βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία παρέχεται

κό σύστημα, και συμπληρώνουν τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται

κατάρτιση e-Leadership χρησιμοποιώντας πανεπιστημιακούς πόρους.

από τον δημόσιο τομέα με πρόσθετους πόρους και γνώσεις.

Τέτοια παραδείγματα είναι το Henley Accelerator στο ΗΒ και το ECN
Network στην Αυστρία.

Στο πεδίο του e-Leadership, για την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών
στο ίδιο επίπεδο με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις πρακτικές
δεξιότητες πληροφορικής θα χρειαστεί η κοινή δράση σημαντικών
ενδιαφερόμενων φορέων, οι οποίοι θα πρέπει να συμβάλουν στην
προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με το θέμα και την ενίσχυση της
κατάρτισης.
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Η ηλεκτρονική μάθηση και τα MOOCs για κατάρτιση e-Leadership

Εκπαίδευση e-Leadership στο πλαίσιο προγραμμάτων επιχειρηματι-

αποδεικνύονται χρήσιμα, ειδικά στα λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένα

κών εκκολαπτηρίων και επιταχυντών παρέχεται τις περισσότερες

Κράτη-Μέλη, όπως π.χ. η πρωτοβουλία Start-Up στην Ελλάδα και οι

φορές μέσω συμβουλευτικής και καθοδήγησης, αλλά και μέσω της

πρωτοβουλίες Akademia PARP και e-Business Academy στην Πολωνία.

διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εισήγαγε πρόσφατα ένα MOOC

εγκεκριμένους παρόχους, όπως το Infopole Cluster TIC στην περιοχή

με αντικείμενο την κατάρτιση στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Στη

Walloon του Βελγίου, το πρόγραμμα επιταχυντή WAYRA της ισπανικής

Γαλλία, το Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) εφάρμοσε

Telefonica, το Telenet Idealabs στο Βέλγιο και το European

μια σειρά MOOCs τα οποία απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να

Entrepreneurship Foundation στην Ουγγαρία.

αποκτήσουν ηγετικέ; δεξιότητες στον γαλλόφωνο κόσμο.
Διαγωνισμοί επιχειρηματικών σχεδίων, βραβεία νεοσύστατων
Επιδοτούμενη ή δωρεάν κατάρτιση e-Leadership σε ΜΜΕ παρέχεται

επιχειρήσεων κτλ. αποτελούν δημοφιλή εργαλεία για την αντιμετώπι-

από φορείς επιχειρηματικής ανάπτυξης για την άρση των εμποδίων

ση της πραγματικής έλλειψης σε ηγετικές δεξιότητες μεταξύ ατόμων

συμμετοχής. Αυτή η προσέγγιση επιλέγεται όλο και πιο συχνά για την

με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, όπως και την παροχή κινήτρου στα

κατάρτιση σε δεξιότητες e-Leadership, π.χ. στη Βόρεια Ιρλανδία.

άτομα με αυξημένες δυνατότητες ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Οι
διαγωνισμοί και τα βραβεία είναι μια σχετικά οικονομική επιλογή,
υποστηρίζονται από χορηγούς και προωθούνται εύκολα. Αλλά δεν

Τα προγράμματα αριστείας e-Leadership εξακολουθούν να είναι

μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη για τον

σπάνια. Το μοναδικό αξιόλογο παράδειγμα είναι το Software Campus

εξοπλισμό των ψηφιακών επιχειρηματιών με μια καλή βάση δεξιοτή-

της Γερμανίας, μια συνεργασία της κυβέρνησης με φορείς της

των e-Leadership.

εκπαίδευσης και της βιομηχανίας που υποστηρίζει νέους, πολλά
υποσχόμενους ερευνητές ΤΠΕ. Παρόλο που δεν απευθύνεται σε ΜΜΕ,
ορισμένοι συμμετέχοντες μπορεί να στήσουν τη δική τους επιχείρηση

Προώθηση των δεξιοτήτων e-Leadership στους φοιτητές υλοποιείται

και να μην προσχωρήσουν σε κάποιον καθιερωμένο «μεγάλο παίκτη».

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AWS First της Αυστρίας, του προγράμματος Young Leaders Program της Βουλγαρίας, του σχεδίου
Student2Start-up της Γερμανίας και της Demola με έδρα στη Φινλανδία.
Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μελλοντικών Ηγετών της Ελλάδας φέρνει

Τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης επιτρέπουν στις ΜΜΕ να αξιολογούν

στο ίδιο τραπέζι νέους αποφοίτους και ΜΚΟ για την επίλυση των

τις ηγετικές τους ικανότητες μέσω μιας online πλατφόρμας.

προκλήσεων ηγεσίας. Η κροατική ΜΚΟ eStudent διοικείται από και

Ένα καλό παράδειγμα είναι το online διαγνωστικό εργαλείο LMSA της

προς όφελος των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών.

Βόρειας Ιρλανδίας.
Πρωτοβουλίες οι οποίες εστιάζουν στο γυναικείο φύλο απευθύνοΠρογράμματα κουπονιών καθιερώθηκαν σε ορισμένες χώρες με

νται σε γυναίκες οι οποίες διεκδικούν ηγετικές θέσεις στον τομέα της

σκοπό την πρακτική και οικονομική διευκόλυνση των ΜΜΕ να λάβουν

πληροφορικής. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία

συμβουλευτική καθοδήγησης και κατάρτιση, όπως π.χ. το

everywoman in Technology Leadership Academy, η οποία εξελίχθηκε σε

Innovationscheckar της υπηρεσίας VINNOVA της Σουηδίας, το

οργανισμό διεθνούς συμμετοχής.

Innovation Voucher της υπηρεσίας Enterprise Ireland και το πρόγραμμα
κουπονιών της Δανίας.

Τεχνικές πληροφόρησης και ενημέρωσης χρησιμοποιούνται για την
προώθηση του ζητήματος των δεξιοτήτων e-Leadership σε βασικούς
ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό. Στη Γαλλία, ο σύλλογος
Pasc@line διενήργησε μια αντιπροσωπευτική επιχειρηματική έρευνα
για τη λεπτομερή διερεύνηση του ζητήματος.
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Ειδικές απαιτήσεις δεξιοτήτων για
ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τις έρευνές μας για τις προσδοκίες σε σχέση με την
εκπαίδευση e-Leadership, οι περισσότερες ΜΜΕ χρειάζονται ηγετικά
στελέχη με ενισχυμένες, πρακτικές και χειροπιαστές ψηφιακές
δεξιότητες. Στις μεγαλύτερες εταιρείες οι απαιτήσεις σε ψηφιακές

Οι απαιτήσεις των ΜΜΕ και των επιχειρηματικών σε εκπαίδευση

δεξιότητες για τα ηγετικά στελέχη εστιάζουν συνήθως στην κατανόηση

e-Leadership είναι διαφορετικές, αλλά από την ανάλυση προκύπτουν

των ψηφιακών ικανοτήτων (γνώση του τι είναι εφικτό, δυνατότητα

συγκεκριμένα μοτίβα. Αρκετές ανάγκες σε δεξιότητες των ταχέως

κατάρτισης προϋπολογισμού, εύρεση των κατάλληλων ατόμων για την

αναπτυσσόμενων ΜΜΕ και των επιχειρηματιών μπορούν να μεταφρα-

εργασία και ανάθεση), αλλά τα ηγετικά στελέχη των ΜΜΕ συμμετέχουν

στούν σε προσφορές κατάρτισης και εκπαίδευσης με εστίαση σε τρεις

ενεργότερα στην παραγωγή ψηφιακών προϊόντων ή υπηρεσιών, ή την

τομείς δεξιοτήτων που συναπαρτίζουν την έννοια του e-Leadership:

εφαρμογή ψηφιακά υποστηριζόμενων διαδικασιών.

ψηφιακή γνώση, επιχειρηματική οξύνοια και δεξιότητες στρατηγικής
ηγεσίας.

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα συνίσταται στο γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εξωτερικούς συμβούλους, πωλητές ή
Sebastiano Toffaletti
Γενικός Γραμματέας, PIN-SME

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην αλυσίδα αξίας για τις ψηφιακές
ανάγκες τους. Επομένως, η απαίτηση e-Leadership για τις ΜΜΕ αφορά
την καθοδήγηση εξειδικευμένου διεπιστημονικού προσωπικού και

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ηγεσία των
κατόχων και διευθυντών τους, ειδικά στις
αγορές όπου υπάρχει περιθώριο ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος μέσω των ΤΠΕ. Ο οργανισμός
PIN-SME καλωσορίζει την απάντηση της
Επιτροπής στην πρότασή μας να περιληφθούν
οι απαιτήσεις κατάρτισης των ΜΜΕ στην
πρωτοβουλία e-Leadership.

συμβούλων, αναδόχων, πωλητών και άλλων εταίρων.
Επίσης, στο πλαίσιο των αναγκών τεχνικής εκπαίδευσης των
ΜΜΕ περιλαμβάνεται το cloud computing, η ανάλυση μαζικών/απλών
δεδομένων και η ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, όπως και
η ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, γλωσσών προγραμματισμού και
περιβαλλόντων προγραμματισμού.
Τα χρησιμότερα προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο την ψηφιακή

Μαθησιακές απαιτήσεις - Ποικίλες
και πρακτικές

διαχείριση καλύπτουν τις πτυχές enterprise architecture, διακυβέρ- νησης και διαχείρισης.
Άλλες δεξιότητες e-Leadership αφορούν τις δεξιότητες επικοινωνίας,

Στην παρακάτω εικόνα παρατίθενται οι απαιτήσεις δεξιοτήτων που

την κατανόηση των πελατών και της αγοράς,τη διαχείριση αλλαγών

συγκεντρώθηκαν μέσω ποιοτικής έρευνας.

και τη διαχείριση έργων, την επιχειρηματική ανάπτυξη, και τις
πωλήσεις και το μάρκετινγκ.

Απαιτήσεις ικανοτήτων δημιουργικών και ταχέως αναπτυσσόμενων ΜΜΕ που συλλέχθηκαν μέσω ποιοτικής έρευνας
• Πρόβλεψη αναγκών πληροφόρησης

• Δημιουργικότητα

• Κατανόηση των αναγκών των πελατών

• Ανεξάρτητη μάθηση

• Προσανατολισμός λύσεων

• Καθοδήγηση ομάδας

• Επικοινωνία

• Κουλτούρες, διεθνοποίηση

• Big data analytics & εργαλεία
• Cloud computing & εικονική διαμόρφωση
• Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών

Στρατηγική
ηγεσία

• Πελατειακές σχέσεις & πωλήσεις
• Δημιουργία συνεργασιών
• Ανάπτυξη επιχείρησης
• Οργανωτική αλλαγή

για κινητές συσκευές

• Διαχείριση έργων

• Περίπλοκα επιχειρηματικά συ στήματα

• Βελτιστοποίηση διαδικασιών

• Ανάπτυξη ιστοσελίδων & εργαλεία

• Στρατηγικό μάρκετινγκ

• Αρχιτεκτονική IT, αρχιτεκτονική
πλατφόρμας
• Δεξιότητες ασφάλειας
• Συστήματα ERP

Επιχειρηματική
γνώση

Ψηφιακή
γνώση

• Κοινωνικά μέσα
Πηγή: empirica 2015
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• Ευέλικτη μεθοδολογία
• Business analytics
• Ανάλυση αγοράς
• Οικονομικές δεξιότητες

e-Leadership

Ψηφιακές δεξιότητες για ΜΜΕ

Η αυτοεκπαίδευση κυριαρχεί σε ένα
πολυποίκιλο και πλούσιο περιβάλλον
μάθησης

Peter Kelly
Καθηγητής Πρακτικής,
Επιχειρηματικότητας Υψηλής Ανάπτυξης
/ Επισκέπτης Καθηγητής της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Trinity College,
Δουβλίνο / Επισκέπτης Καθηγητής της
Σχολής Σχεδίου (MADA), Pontificia Universidad Catolica de Chile, Σαντιάγο

Ander Michelena
Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της
ticketbis.com

Οι μελλοντικοί ηγέτες θα πρέπει να ανακαλύψουν
και να ενισχύσουν τους επιχειρηματίες
ανάμεσά τους - η ζωτικότητα της επιχείρησής
τους εξαρτάται από την ικανότητά τους να
εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και να τις
αξιοποιούν για οικονομικό όφελος.

Οι online επιχειρήσεις μας έχουν αποδείξει τη
σημασία της επανεξέτασης. Ωστόσο, οι άνθρωποι
δεν κατανοούν συνήθως πώς αυτό επηρεάζει
την επιχείρηση στο σύνολό της. Μια καινοτόμος
εταιρεία πρέπει να επανεξετάζει όλες τις πτυχές
των δραστηριοτήτων της: Πρέπει να κάνουμε
συνεχώς στον εαυτό μας την ερώτηση: «Τι
κάνουμε λάθος; Τι μπορούμε να βελτιώσουμε;»

Ανάγκη για εστιασμένες, σύντομες,
ευέλικτες και οικονομικές μορφές

Εκτός από την καταγραφή των απαιτήσεων, διενεργήθηκε μια έρευνα
μαθησιακής πρακτικής σε 118 ΜΜΕ από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του

Η έρευνα αποκάλυψε ορισμένες απαιτήσεις σε σχέση τη μορφή και τις

2015. Το δείγμα δεν ήταν αντιπροσωπευτικό, οπότε υπάρχει μεν

λειτουργικές λεπτομέρειες της παροχής κατάρτισης και εκπαίδευσης: η

πόλωση προς τους Δανούς συμμετέχοντες, αλλά τα αποτελέσματα

αυτοεκπαίδευση και η συμβουλευτική καθοδήγηση ένας προς έναν

είναι διαφωτιστικά.

παίζουν σημαντικό ρόλο, επειδή δεν προϋποθέτουν μακρά απουσία
από τη δουλειά. Συχνά χρησιμοποιούνται έργα συμβουλευτικής για τη

Από τις 118 ΜΜΕ που συμμετείχαν οι 114 ανέφεραν τουλάχιστον μία

μεταβίβαση της γνώσης και την ενίσχυση των δεξιοτήτων.

«σημαντική» πηγή μάθησης από μια λίστα 12 πηγών μάθησης. Κατά
μέσο όρο κάθε ΜΜΕ ανέφερε έξι πηγές. Ως σημαντικότερη μορφή

Υπάρχει μια τάση προς τα ολιγοήμερα οικονομικά προγράμματα

μάθησης για τις ΜΜΕ προκύπτει η εξειδικευμένη μάθηση. Συχνά

κατάρτισης με ευέλικτο ωράριο και στενή εστίαση σε σημαντικά

αναφέρθηκαν και οι βιομηχανικές ή επαγγελματικές ακαδημίες και η

επιχειρηματικά προβλήματα.

«μάθηση από συμβούλους» - σε ποσοστό 56% και 55%. Τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζονται ως πάροχοι κατάρτισης,

Αλλά οι ιδρυτές και τα βασικά στελέχη διαθέτουν συνήθως ένα

αλλά κυρίως για μεμονωμένα μαθήματα (49%) και λιγότερο για πλήρη

σταθερό υπόβαθρο ανώτερης εκπαίδευσης. Η στοχευμένη κατάρτιση,

προγράμματα (23%).

αλλά και γερές βάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο
στην εύρεση των μελλοντικών στελεχών
στον τομέα του e-Leadership.

100%
90%
80%

0%
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Άλλο
88%
Πλήρη προγράμματα Πανεπιστημίων/ΑΕΙ 23%

10%

Εκκολαπτήρια,
clusters
36%

20%

Μεμονωμένοι κύκλοι μαθημάτων
Πανεπιστημίων/ΑΕΙ 49%

30%

Επαγγελματική συμβουλευτική / καθοδήγηση
50%

40%

Μάθηση μέσω
συμβουλευτικής
55%

N=118, online έρευνα της empirica
Μάρτιος-Μάιος 2015
Πηγή: empirica 2015

50%

Online κύκλοι μαθημάτων,
e-learning
56%

Ποσοστό ΜΜΕ που υπέδειξαν «σημαντικές»
πηγές μάθησης για την εταιρεία τους στον
τομέα των δεξιοτήτων e-Leadership

Βιομηχανικές/ επαγγελματικές
ακαδημίες
56%

60%

Εξειδικευμένη αυτοεκπαίδευση
70%

70%

Σχεδίαση κατάρτισης και εκπαίδευσης
e-Leadership

Οι προσφορές e-Leadership μπορεί να καλύπτουν και τις τρεις περιοχές
δεξιοτήτων, ή να εστιάζουν σε μία ή δύο περιοχές όταν λειτουργούν
συμπληρωματικά προς ήδη υπάρχουσες δεξιότητες και ικανότητες.

Robert Kopal
Ph.D., Αντιπρύτανης Έρευνας και
Ανάπτυξης, Algebra University College

Στο πλαίσιο του e-Leadership αξιοποιούνται εκκολαπτόμενες ή
αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις οι οποίες είναι έτοιμες για εφαρμογή
και, επομένως, οι εταιρείες προσαρμόζονται στις ψηφιακές εξελίξεις

Η έννοια του e-Leadership δεν αφορά απλώς την
αξιοποίηση των ΤΠΕ και την προσθήκη αξίας στον
οργανισμό σας. Αφορά πολύ περισσότερα. Είναι
ζήτημα ετοιμότητας: αν είστε προετοιμασμένοι,
η εφαρμογή e-Leadership συνεπάγεται εξέλιξη˙
αν δεν είστε προετοιμασμένοι, η εφαρμογή
e-Leadership συνεπάγεται επανάσταση. Σε κάθε
περίπτωση, η ψηφιακή πραγματικότητα αποτελεί
αναγκαιότητα για όλους.

και την εφαρμογή τους στην αγορά. Η κατάρτιση στις κύριες τάσεις της
εποχής, όπως η φορητότητα, το Cloud Computing, το Big Data analytics,
τεχνολογίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης,το Internet of Things, τα
υπολογιστικά συστήματα εμπειρίας πελάτη και η ασφάλεια των
πληροφοριακών συστημάτων, πρέπει να είναι τακτική, ώστε οι
εταιρείες να παραμένουν ενημερωμένες.
Αυτές οι τεχνολογικές τάσεις πρέπει να συζητηθούν με τις ΜΜΕ. Γι'

Οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις ποικίλλουν ως προς την τεχνο-

αυτό και συνεργαστήκαμε με επιτυχημένες ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομέ-

λογία, την οργάνωση και τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας, και

νων ραγδαία αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων που επιδιώκουν να

επομένως έχουν διαφορετικές ανάγκες σε δεξιότητες e-Leadership. Ως

επεκταθούν εκτός των συνόρων της χώρας τους. Οι θεωρητικοί

αποτέλεσμα αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο προσφορών e-Leadership.

ορισμοί του e-Leadership και οι αναδυόμενες τεχνολογίες πρέπει να
έρθουν αντιμέτωπες με τις πραγματικές απαιτήσεις ηγεσίας, τις

Σύμφωνα με τον ορισμό των δεξιοτήτων e-Leadership, κάθε εκπαιδευ-

ανάγκες των ΜΜΕ σε δεξιότητες, και τις καταστάσεις όπου παρεμβάλ-

τικό πρόγραμμα e-Leadership θα πρέπει να εξυπηρετεί των πρωταρχι-

λονται εμπόδια στην πληροφόρηση για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών

κό σκοπό αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών για την επίτευξη

προσφορών.

καινοτομίας.

Βάση του σχεδιασμού εκπαιδευτικών προσφορών σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών

Ορισμός

Ψηφιακή καινοτομία
κι μετασχηματισμός

Ψηφιακή γνώση +
Επιχειρηματική
γνώση + Δεξιότητες
στρατηγικής ηγεσίας
Ανάλυση σε
συστατικές δεξιότητες και ικανότητες:
e-CF και άλλες
Πηγή: empirica 2015

Τεχνολογικές
τάσεις

Ανάγκες
βιομηχανίας

Εκπαίδευση

Επιχειρηματικές
ευκαιρίες και προκλήσεις

Εφαρμοσιμότητα και
αντίκτυπος
τεχνολογικών τάσεων

Υπάρχοντες κύκλοι
μαθημάτων
και προγράμματα

•
•
•
•

Τρέχουσες ελλείψεις
και κενά
σε δεξιότητες

Υπάρχουσες πολιτικές και πρωτοβουλίες

Πραγματικότητα μάθησης και κατάρτισης,
απόκτηση δεξιοτήτων

Βέλτιστη πρακτική
και μαθήματα που
μάθαμε

Εμπειρίες και απαιτήσεις με Ανώτατα και
Εκτελεστικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Κενά μεταξύ
της προσφοράς και της
ζήτησης προγραμμάτων

Φορητότητας
Cloud Computing
Big Data analytics
Τεχνολογιών
κοινωνικών
μέσων
• Internet of Things
Αντίκτυπος πρακτικών
δεξιοτήτων και δεξιοτήτων e-Leadership σε
ΜΜΕ και νεοσύστατες
επιχειρήσεις

Επιθυμίες ως προς το
περιεχόμενο και τη
μορφή
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Ψηφιακές δεξιότητες για ΜΜΕ

Τι είναι η προσφορά κατάρτισης
e-Leadership;

Επίσης, η προσφορά πρέπει ν περιλαμβάνει τουλάχιστον:
• Εστίαση στην καινοτομία: η επιχειρηματική καινοτομία/
δυνατότητα μετασχηματισμού αποτελεί μέρος της προσφοράς ή

Dr. Māra Jākobsone
Συντονίστρια της συμμαχίας e-Skills της
Λετονίας, Αντιπρόεδρος του LIKTA

• Επιχειρηματική συνάφεια: σημείο εστίασης δεν είναι η ακαδημαϊκή
άσκηση, αλλά η εφαρμογή σε επαγγελματικό ή οργανωτικό

Η πρωτοβουλία δεξιοτήτων e-Leadership θα
πρέπει να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες
κατάρτισης των ΜΜΕ, εφόσον καλύπτουν ένα
μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων και θέσεων
εργασίας στην Ευρώπη. Βραχυπρόθεσμα,
ανεπίσημη κατάρτιση και εξατομικευμένες
οδοί ανάπτυξης δεξιοτήτων e-Leadership θα
μπορούσαν να συμπληρώσουν το σύστημα
επίσημης εκπαίδευσης.

επίπεδο, ή
• Στρατηγική συνάφεια: η σημασία της τεχνολογίας για την
επιχείρηση διδάσκεται παράλληλα με την «τεχνική» εφαρμογή.

Νέες προσφορές κατάρτισης
e-Leadership αναδύονται
Σύμφωνα με μια ανάλυση προγραμμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και

Hugo de Sousa
Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος ALPHAPPL

MOOCs τα οποία προσφέρονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
και απευθύνονται σε ΜΜΕ ή νέους επιχειρηματίες με σκοπό την
παραγωγή επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης, σε όλη την ΕΕ

Χωρίς ανθρώπους δεν υπάρχει e-Leadership.
Η Ευρώπη διαθέτει ένα μεγάλο ποσοστό
ανεκμετάλλευτης «πνευματικής ιπποδύναμης».
Πρέπει να συνεχίσουμε να καταρτίζουμε τους
εργαζόμενους για ένα καλύτερο μέλλον. Η
ανεργία πρέπει να μετονομαστεί σε «στροφή
καριέρας».

υπάρχουν μόνο 56 προγράμματα τα οποία ικανοποιούν και τα τρία
κριτήρια e-Leadership. Από αυτά τα τρία είναι Executive Master, τα
τέσσερα MBA, τα 22 Master of Science, τα 19 διαφορετικά Master και τα
οκτώ άλλα προγράμματα που δεν απονέμουν τίτλο Master. Μόνο τα
οκτώ εξ αυτών διαρκούν μόλις 12 μήνες ή λιγότερο, όπου τα έξι δεν
απονέμουν τίτλο Master και τα δύο κατατάσσονται στην κατηγορία των
διαφορετικών Master. Η έλλειψη εκπαίδευσης e-Leadership είναι

Η έννοια του e-Leadership μπορεί να περιγραφεί ως ένας συνδυασμός

τεράστια, όπως και η προσφορά σε σύντομα στοχευμένα προγράμματα

ηγετικών δεξιοτήτων και γνώσης των επιχειρήσεων και της ψηφιακής

τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες των ΜΜΕ και των νεοσύστατων

τεχνολογίας που διαφέρει από τον παραδοσιακό διαχωρισμό μεταξύ

επιχειρήσεων.

πληροφορικής και άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών.

Πρόγραμμα e-Leadership MBA του Algebra University College,
Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Τρία είναι τα βασικά κριτήρια που διακρίνουν την προσφορά
e-Leadership από την εκπαιδευτική προσφορά:
• Ομάδα στόχος: η προσφορά e-Leadership απευθύνεται σε κατόχους
επιχειρήσεων, νέους επιχειρηματίες και έμπειρους επαγγελματίες
με προηγμένες δεξιότητες και εξουσία λήψης αποφάσεων, και όχι
σε νέους επαγγελματίες ή φοιτητές. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις, η
προσφορά αυτή απευθύνεται σε εκτελεστικά στελέχη.
• Ψηφιακή εφαρμογή: Αν το αντικείμενο δεν είναι η τεχνολογία
πληροφοριών, θα πρέπει η δυνατότητα εφαρμογής σε επιχειρήσεις
που βασίζονται στην τεχνολογία πληροφοριών να αποτελεί σαφές
μέρος του προγράμματος
• Επίπεδο δεξιοτήτων: Τα μαθησιακά αποτελέσματα κατατάσσονται
στο αμέσως επόμενο επίπεδο σε σχέση με τους προπτυχιακούς
τίτλους, δηλαδή μπορούν να αποτελούν μέρος ενός μεταπτυχιακού
προγράμματος.
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Η ανάγκη για διαφορετικές επιλογές
e-Leadership είναι επιτακτική

Όσο οι δεξιότητες e-Leadership εδραιώνονται, οι ανάγκες των
εταιρειών αφορούν συνήθως τη λήψη περαιτέρω μέτρων στον τομέα
e-Leadership ή τη διαφοροποίηση και συμπλήρωση των ήδη υπαρχόντων δεξιοτήτων στο ίδιο επίπεδο.

Για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προφίλ δυνατοτήτων
e-Leadership από τα ηγετικά στελέχη των ΜΜΕ δεν αρκεί συνήθως ένα

Η πορεία προς την επίτευξη επιτυχημένου e-Leadership μπορεί να

πανεπιστημιακό πρόγραμμα e-Leadership. Τις περισσότερες φορές

εξελιχθεί από απλή ενημέρωση και περιέργεια σε ένα όραμα ψηφιακού

είναι το αποτέλεσμα των εμπειριών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια

μετασχηματισμού και το αντίστοιχο δυναμικό καινοτομίας – που θα

της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, της εκπαίδευσης και της

μεταφραστεί στη συνέχεια σε σχέδιο εφαρμογής. Οι ενημερωτικές

κατάρτισης, όπως και κατά τη διάρκεια της ανεπίσημης μάθησης, π.χ.

διοργανώσεις και οι ανοιχτές διαλέξεις συμβάλλουν στην εξοικείωση

μέσω συμβουλευτικής και καθοδήγησης.

ενός μεγαλύτερου αριθμού ατόμων από τις ομάδες στόχος με το
ζήτημα και προωθούν τα οράματά τους. Επόμενες περισσότερο

William Stevens
Διευθύνων Σύμβουλος, Tech Tour. www.
techtour.com

εστιασμένες διοργανώσεις μπορούν να καλύψουν την εξατομικευμένη
αξιολόγηση αναγκών. Τα επόμενα στάδια μπορούν να περιλαμβάνουν

+

<< Ένταση κατάρτισης και εκπαίδευσης >>

+

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι επιχειρήσεων και οι
επιχειρηματίες καλούνται σήμερα περισσότερο
από ποτέ να ελίσσονται γρήγορα και να διατηρούν
τους οργανισμούς τους ευπροσάρμοστους και
ευέλικτους. Για το λόγο αυτόν οι επενδύσεις
και οι συνεργασίες με σκοπό την αποδοτική και
αποτελεσματική ενδυνάμωση των ηγετικών
δεξιοτήτων και των στρατηγικών πόρων παίζουν
ουσιαστικό ρόλο. Αρμοδιότητα των μελών του
ΔΣ και των μετόχων είναι να καθοδηγούν την
ηγεσία ως προς την αντιμετώπιση αυτών των
προκλήσεων.

κατάρτιση σε συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες e-Leadership
μέσω παραδοσιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συγκεκριμένων
προγραμμάτων κατάρτισης, καθοδήγησης ή συμβουλευτικής και της
συνεργατικής παραγωγής γνώσης.

Η πορεία προς την επίτευξη e-Leadership ως πλαίσιο της ζήτησης e-Leadership
από τις επιχειρήσεις και των προσφορών εκπαίδευσης και κατάρτισης

Strategy
Dev’mt for
ICT intens.
Org

Κλώνος τεχνολογίας
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Ωριμότητα e-Leadership επιχείρησης >>
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Ψηφιακές δεξιότητες για ΜΜΕ

Τα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν από συνεργαζόμενα

Στους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να προσφέρονται

ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στελεχών διαγρά-

ευκαιρίες, προκειμένου να αναπτύσσουν και να διαθέτουν κατάλληλα

φουν αυτήν την πορεία και εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες

εκπαιδευτικά προγράμματα και κύκλους μαθημάτων για τα διάφορα

e-Leadership σε διαφορετικά στάδια. Οι ανάγκες εκτείνονται από

επίπεδα της πορείας προς την επίτευξη επιτυχούς e-Leadership. Εκτός

λειτουργικές έως στρατηγικές και από ψηφιακές έως επιχειρηματικές.

από τα πανεπιστήμια και τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, μεταξύ

Οι υποψήφιοι μαθητές με υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων ή την

των παρόχων μπορούν να περιλαμβάνονται επαγγελματικές ή

πληροφορική μπορούν να επιλέξουν σημεία εισόδου σε λειτουργικό ή

βιομηχανικές ακαδημίες, εμπορικά επιμελητήρια, οργανισμοί

στρατηγικό επίπεδο.

καθοδήγησης και συμβουλευτικής, και εκδότες.
Pablo Hernandez
Εταίρος, McKinsey & Company

Οι πάροχοι περιεχομένου κατάρτισης και μάθησης υψηλότερης
εκπαίδευσης και εμπορικού ή ημι-εμπορικού χαρακτήρα είναι
κατάλληλοι για την προσφορά κύκλων μαθημάτων και προγραμμάτων,

Η «Generation Spain» στοχεύει στην
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων παρέχοντας
τις δεξιότητες και ικανότητες που ζητούν οι
εργοδότες. Αναζητούμε εταίρους για την
κατάρτιση της επόμενης γενιάς νέων ηγετών με
έναν πρωτοποριακό τρόπο που θα συνδυάζει
κοινωνικές και ηγετικές δεξιότητες, και δεξιότητες
ετοιμότητας για εργασία με εστίαση σε ψηφιακά
επαγγέλματα σε όλες τις βιομηχανίες

online ή offline. Η συμβουλευτική και η καθοδήγηση μπορούν να
προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης.
Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης όλων των Κρατών-Μελών
της ΕΕ θα πρέπει να εξελιχθούν γρήγορα. Τα MOOCs παρέχονται σε διάφορα επίπεδα και απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό, αλλά σύμφωνα με
μια έρευνα καλύπτουν μόνο σε περιορισμένο βαθμό τις ανάγκες
e-Leadership. Η καθιερωμένη αγορά για

Κατάρτιση e-Leadership βάσει του δυναμικού αντίκτυπου στην αγορά εργασίας και του κύκλου ζωής της επιχείρησης
Δυναμικό αντίκτυπου προσφοράς εργασίας:

Δυνατότητα αναβάθμισης
Μαζική αγορά

Στάδιο κύκλου ζωής επιχείρησης

Καινοτομία και μετασχηματισμός:

MOOCs
Κατάρτιση & πιστοποίηση προϊόντων πωλητών
Προσφορές ιδρυμάτων κατάρτισης

Ίδρυση

Αναβάθμιση

Υποστήριξη τοπικής επιχειρηματικότητας
μέσω ψηφιακών
εκκολαπτηρίων και clusters
Επιχειρηματική
εκπαίδευση,
αρχική ανώτερη
εκπαίδευση

Επιχειρηματικό κεφάλαιο

ΜΜΕ

Εταιρία

Σύντομοι κύκλοι μαθημάτων e-Leadership
στο πλαίσιο ανώτερης/αποκλειστική
εκπαίδευσης

Πλήρη προγράμματα e-Leadership
στο πλαίσιο ανώτερης και αποκλειστική
εκπαίδευσης

Καθοδήγηση και συμβουλευτική
Άτομο
Πηγή: empirica 2015
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Εικόνα: Tobias Hüsing, empirica, Kecheng Liu,
Maks Belitski, Weizi Li, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Χένλεϊ,
Alvaro Arenas, IE Business School, 2015

την κατάρτιση και την πιστοποίηση πωλητών και προϊόντων με σκοπό
Maks Belitski
Ph.D., Λέκτορας Επιχειρηματικότητας,
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χένλεϊ

την περαιτέρω επαγγελματική εκπαίδευση δεν εξυπηρετεί εκτενώς τις
ανάγκες e-Leadership. Οι σύντομοι κύκλοι μαθημάτων των ιδρυμάτων
ανώτερης εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στελεχών που εστιάζουν

Οι επιχειρηματίες και οι ΜΜΕ του ΗΒ
θεωρούν το πλαίσιο e-Leadership ως έναν
αποτελεσματικό μηχανισμό αναγνώρισης της
τεχνολογίας, εφαρμογής, μετασχηματισμού και
εκμετάλλευσης. Επιτρέπει την αποτελεσματική
ευθυγράμμιση των πόρων πληροφορικής με τις
επιχειρηματικές στρατηγικές για την επίτευξη
καινοτομίας και την αύξηση των πελατών.

συγκεκριμένα στο e-Leadership έχουν περιορισμένη απήχηση, και οι
υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής είναι δαπανηρές. Η
αυτοεκπαίδευση πρέπει να θεωρείται επιλογή. Το αντικείμενο
βελτίωσης της εκπαίδευσης e-Leadership συνίσταται κυρίως στα
MOOCs και την αυτοεκπαίδευση, σε προσφορές μεταπτυχιακής δια
βίου μάθησης σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης και εκπαίδευσης
στελεχών, και την παροχή ειδικής κατάρτισης.

Steven de Haes
Καθηγητής, Διαχείριση Πληροφοριακών
Συστημάτων, Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας,
Σχολή Διοίκησης της Αμβέρσας,
Ινστιτούτο Ερευνών Ευθυγράμμισης και
Διακυβέρνησης IT

Πέντε πρωτοπόρα πανεπιστήμια
και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων
Για την αντιμετώπιση της έλλειψης κατάλληλης εκπαίδευσης

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας
μας παράγει ευκαιρίες καινοτομίας, αλλά και
επιχειρηματικούς κινδύνους για τις ΜΜΕ. Οι
επιχειρήσεις με e-skills και ηγέτες με γνώσεις
πληροφορικής αποτελούν τη συνταγή της
επιτυχίας για τη διακυβέρνηση των ψηφιακών
πόρων την ενίσχυση της προσθήκης αξίας
πληροφορικής στις ΜΜΕ.

e-Leadership πέντε πανεπιστήμια και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων
συνεργάζονται με ραγδαία αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και ΜΜΕ για
την ανάλυση των αναγκών κατάρτισης και εκπαίδευσης, και την
ανάπτυξη αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Kecheng Liu
Καθηγητής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χένλεϊ,
Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ

Valentina Ivanova
Βοηθός Καθηγητή Πληροφορικής και
Εξυπηρέτησης, New Bulgarian University

Η ψηφιακή στρατηγική και ικανότητα αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική
διαχείριση και την αξιοποίηση των πόρων
πληροφόρησης, γεγονός που αποτελεί από μόνο
του ουσιαστικό παράγοντα για την επιτυχία κάθε
επιχείρησης που χρησιμοποιεί ΤΠΕ στο πλαίσιο
των λειτουργιών της.

Η ευελιξία στα προγράμματα των ΑΕΙ επιτρέπει
στους φοιτητές και τις επιχειρήσεις να
αποκομίζουν τη μέγιστη αξία για την επιχείρηση
εστιάζοντας στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους
στόχους τους.

Andrea Carugati
Αναπληρωτής Καθηγητής, Ph.D.,
Προϊστάμενος Ομάδας Έρευνας
Πληροφοριακών Συστημάτων, Διευθυντής
Σπουδών Master στην Πληροφορική,
Πανεπιστήμιο του Άαρχους

Alvaro Arenas
Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων,
IE Business School
Για να κλείσει το κενό στις δεξιότητες e-Leadership απαιτείται συνεργασία μεταξύ των
ενδιαφερόμενων φορέων ζήτησης και
προσφοράς, ώστε να δημιουργηθούν νέες
εκπαιδευτικές προσφορές. Οι e-Leaders πρέπει
να είναι σε θέση να επιλύουν τα διάφορα
προβλήματα με ευελιξία, και να διαθέτουν
ολοκληρωμένες δεξιότητες και ικανότητες
διαχείρισης για την αξιοποίηση των ψηφιακών
τεχνολογιών στις επιχειρήσεις τους. Το IE
Business School δημιούργησε μια σειρά κύκλων
μαθημάτων για την προετοιμασία των φοιτητών,
ώστε να εξελιχθούν σε μελλοντικούς e-leaders.

Οι δεξιότητες e-Leadership εκτείνονται πέρα
από τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο των
επιχειρήσεων και της πληροφορικής. Η
πραγματική έννοια του e-Leadership αφορά
την κατανόηση του σωστού χρόνου για τη λήψη
αποφάσεων, ώστε οι οργανισμοί να αποδίδουν
πάντα στο μέγιστο.
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Η προσέγγιση του Agile University:
μια σειρά σύντομων κύκλων μαθημάτων e-Leadership από το New Bulgarian
University

Το σπριντ μπορεί να διαρκεί από μία εβδομάδα έως έξι μήνες.

Οι αναπτυξιακές δραστηριότητες του Νew Bulgarian University (NBU)

Το όραμα είναι να αναπτυχθεί μια σειρά διαφορετικών πρακτικών,

βασίζονται στην εξής παραδοχή:

τεχνικών και εστιασμένων στη στρατηγική κύκλων μαθημάτων που θα

• Οι ΜΜΕ χρειάζονται τη γνώση και τις δεξιότητες που προσφέρει

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ομάδας στόχος:

Η διαδικασία του σπριντ και της αναθεώρησης μπορεί να συνεχιστεί
καθώς ο στρατηγικός στόχος εξελίσσεται σε μια προσέγγιση δια βίου
μάθησης ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των ΜΜΕ με το πανεπιστήμιο.

το πανεπιστήμιο, αλλά

• Strategy Development for Digital Intensive

• δεν αναγνωρίζουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Organizations

ως παρόχους δια βίου μάθησης.

• Cyber Security And Resilient Business
• IT Marketing

Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, η ανάπτυξη των κύκλων

• Cloud Technology

μαθημάτων εστιάζει στη διαρκή βελτίωση των προγραμμάτων

• TSP (Total Software Process) Executive Strategy

σπουδών με βάση μια ευέλικτη μέθοδο αυξανόμενης καινοτομίας με

• Leading a Development Team.

ραγδαίους ρυθμούς. Η παραδοσιακή προσέγγιση του μοντέλου

Κύκλοι μαθημάτων αρθρωτής δομής
διάρκειας μισής ημέρας σχετικά με την
ανάπτυξη των ΜΜΕ, το μάρκετινγκ με
τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και την ανάλυση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Άαρχους
– Η σειρά e-Leadership

καταρράκτη για την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας θέτει
εμπόδια στη γρήγορη απόκριση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις σε
δεξιότητες.
Οι ΜΜΕ χρειάζονται ευελιξία και το Agile University ανταποκρίνεται σε
αυτήν την ανάγκη.
Αντί για την προσφορά σταθερών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
διάρκεια δύο έως τεσσάρων ετών από το NBU:
• Στην αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι ΜΜΕ θα ορίζουν τον

Το Πανεπιστήμιο του Άαρχους έχει αναπτύξει τη «σειρά e-Leadership»,

στρατηγικό στόχο και τις επιχειρηματικές ανάγκες τους.

η οποία αποτελείται από τέσσερις κύκλους μαθημάτων με βάση την

• Οι ΜΜΕ θα συζητούν με το Πανεπιστήμιο και θα προετοιμάζεται μια

καταγραφή των απαιτήσεων. Οι κύκλοι μαθημάτων καλύπτουν την

βραχυπρόθεσμη εκπαιδευτική προσφορά.

ανάγκη μεταβίβασης συμπυκνωμένης γνώσης στις ΜΜΕ - με σκοπό την

• Θα καταρτίζεται μια λίστα πιθανών προσφορών χωρισμένη σε

επίτευξη των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων σε μισή

ενότητες.

ημέρα. Οι κύκλοι μαθημάτων προωθήθηκαν ευρέως στο πλαίσιο του

• Οι ΜΜΕ θα επιλέγουν τις εκπαιδευτικές ενότητες που προσθέτουν

οικοσυστήματος ΜΜΕ του Πανεπιστημίου και δοκιμάστηκαν τρεις από

τη μεγαλύτερη αξία στην επιχείρησή τους.

αυτούς.

• Ξεκινά το «εκπαιδευτικό σπριντ».
• Ακολουθεί αναθεώρηση του σπριντ προκειμένου να διαπιστωθούν

Στόχος είναι να συνεχιστεί η προσφορά και η προσαρμογή τέτοιων

τα επιτεύγματα και αναδρομική μελέτη του σπριντ για την ανάλυση

κύκλων μαθημάτων.

της διαδικασίας και την πρόταση βελτιώσεων.

Στις παρουσιάσεις του Πανεπιστημίου του Άαρχους περιλαμβάνονται

• Στη συνέχεια επαναξιολογούνται οι επιχειρηματικές ανάγκες των

τα εξής θέματα:

ΜΜΕ σε σχέση με τον στρατηγικό στόχο και

• Social Media Strategy

• Καταρτίζεται μια νέα λίστα εκπαιδευτικών προσφορών χωρισμένη

• Business Analytics

σε ενότητες που θα καλύπτει τις νέες ανάγκες και θα προσθέτει

• Planning/Managing for Growth

μεγαλύτερη αξία στις ΜΜΕ.

• Partner management/ virtual business networks.
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Προσαρμογή δύο εκτενών
προγραμμάτων για την ικανοποίηση
των αναγκών των ΜΜΕ
στη Σχολή Διοίκησης της Αμβέρσας

Ένα νέο Αποκλειστικό Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων για ΜΜΕ και δύο εργαστήρια στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χένλεϊ, και ένα MOOC το
οποίο εισαγάγει την έννοια του
e-Leadership για τις ΜΜΕ

Η έλλειψη σε προσφορές σύντομων, ευέλικτων κύκλων μαθημάτων με
θέμα την εφαρμογή της τεχνολογίας πληροφοριών στις επιχειρήσεις
είναι ιδιαίτερα έντονη κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια των
πληροφοριακών συστημάτων, την αρχιτεκτονική και τη διακυβέρνηση,

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χένλεϊ παρουσίασε ένα

ενώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προσφορές για μικρότερες και

εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Leadership για γρήγορα αναπτυσσόμενες

νεότερες επιχειρήσεις.

και νέες ΜΜΕ με τέσσερις κλάδους.

Στη Σχολή Διοίκησης της Αμβέρσας, τα προγράμματα Executive Master

Το τετραήμερο πρόγραμμα «e-Leadership Skills: New Technology and

με εξειδίκευση σε IT governance και σε Enterprise Architecture δεν

Business Architecture» αναπτύχθηκε με επίκεντρο αποκλειστικά τις

σχεδιάστηκαν με επίκεντρο τις ανάγκες των ΜΜΕ και των νέων

ανάγκες των ΜΜΕ. Παρόλο που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη ως

επιχειρηματικών.

πραγματικός κύκλος μαθημάτων, θα συνεχίσει να προσφέρεται στο
Χένλεϊ και προωθείται στο πλαίσιο ενός πακέτου με άλλα αποκλειστικά

Μέσω της συμμετοχής της στην έρευνα περί των ΜΜΕ, η Σχολή

εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο «Be Exceptional».

Διοίκησης της Αμβέρσας κατάφερε να προσαρμόσει το περιεχόμενο
των προγραμμάτων Master, και υιοθέτηση μια πιο διαδραστική και

Επίσης, το Χένλεϊ προσφέρει ένα εργαστήριο δύο επιπέδων στην

προσαρμοσμένη προσέγγιση ως προς την διδασκαλία ενός ήδη

ομάδα-στόχος με σκοπό να επιδείξει την εφαρμογή της διδασκαλίας

υπάρχοντος προγράμματος Master.

e-Leadership σε πραγματικές συνθήκες.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αποφασίστηκε να ενισχυθεί η

Τρίτον, ένας κύκλος μαθημάτων που συνδυάζει τη διοίκηση επιχειρή-

εξατομικευμένη καθοδήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος

σεων με την πληροφορική ανασχεδιάστηκε, ώστε να ενσωματώσει και

σπουδών, ώστε η υπηρεσία να τείνει περισσότερο προς τη συμβουλευ-

τις ΜΜΕ.

τική.

Τέταρτον, προσφέρεται ένα MOOC το οποίο εισαγάγει την ομάδα
στόχος στην έννοια του e-Leadership.

- Επιτάχυνση της επέκτασης
- Ανταγωνιστικότητα μέσω ψηφιακών
και της καινοτομίας της εταιρείας μέσω
στρατηγικών και στρατηγικών
της ανάπτυξης αποτελεσματικών
πληροφορικής
Στρατηγική - Αύξηση του κύκλου εργασιών μέσω
δεξιοτήτων e-Leadership
- Ενίσχυση της απόδοσης
της αποτελεσματικής αξιοποίησης
ηγεσία
του οργανισμού
ψηφιακών δεξιοτήτων
Διεπιστημονικό υβρίδιο
Ηγέτης που καθοδηγεί ομάδες σε
πολλά επίπεδα

Ψηφιακή
γνώση

• Αξιοποίηση ψηφιακών τάσεων
• Ευθυγράμμιση επιχείρησηςπόρων πληροφορικής
• Ανάλυσης δεδομένων
επιχείρησης
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• Δεξιότητες επιχειρηματικών
πωλήσεων
• Στρατηγικό μάρκετινγκ
• Διαχείριση και
• Είσοδος στην αγορά
• Επενδυτικές δεξιότητες

Επιχειρηματική
γνώση

e-Leadership

Ψηφιακές δεξιότητες για ΜΜΕ

Ένα διαφωτιστικό MOOC και ένας
αποκλειστικός κύκλος μαθημάτων για
ΜΜΕ στο Instituto de Empresa
(IE Business School)

Συστάσεις πολιτικής
Οι παρακάτω συστάσεις προτείνονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
η Ευρώπη θα διαθέτει επάρκεια δεξιοτήτων e-Leadership στο άμεσο
μέλλον. Απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους φορείς της βιομηχανίας και
του ακαδημαϊκού κλάδου, σε κυβερνήσεις και άλλους ενδιαφερόμε-

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να γίνουν

νους φορείς σε επίπεδο Κράτους-Μέλους, και σε ιδρύματα της

ανταγωνιστικότερες μέσω αλλαγών στη στρατηγική και τον προσανα-

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για

τολισμό τους, όπως και μέσω βελτιώσεων στην αποτελεσματικότητα

την προώθηση των δεξιοτήτων e-Leadership στην ΕΕ.

και την αποδοτικότητά τους. Σε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων το IE
Business School εξετάζει την αξία της πληροφορικής και μελετά τον

Σύσταση 1 – Έρευνα
και κατάρτιση

τρόπο με τον οποίο ο μετασχηματισμός της τεχνολογίας προσθέτει
αξία.
Ο κύκλος μαθημάτων διοργανώθηκε στο κάμπους του IE Business

Nacho de Pinedo
Επιχειρηματίας και Επενδυτικός Άγγελος,
ISDI Institute for Internet Development

School στη Μαδρίτη, ενώ μεταδόθηκε και με τη μορφή MOOC. Δίδαξαν
τρεις καθηγητές του IE Business School: Alvaro Arenas, Jose Esteves και
Silvia Leal.

Δεν βιώνουμε μια περίοδο αλλαγής, αλλά μια
αλλαγή των καιρών. Οι έννοιες της ηγεσίας, του
ταλέντου, των δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς
στο πλαίσιο του 20ού αιώνα χρειάζονται
αναθεώρηση, ώστε να συμβαδίζουν με το ρυθμό
της νέας ψηφιακής εποχής.

Με βάση τα εμπειρικά ευρήματα, ο κύκλος μαθημάτων «Management
of Digital Innovation and IT Governance» ανασχεδιάστηκε και προσαρμόστηκε στις ανάγκες της ομάδας-στόχος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
SPOCs (Small Private Online Courses) και κλασικές μορφές διδασκαλίας

Βάσει ερευνών έχει αποδειχθεί ότι στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη σε

με συζητήσεις εντός της αίθουσας και σε online φόρουμ. Το πρόγραμμα

προγράμματα κατάρτισης με περιεχόμενο e-Leadership και κύκλων

σημείωσε επιτυχία και θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος.

μαθημάτων τα οποία απευθύνονται σε ΜΜΕ και νεοσύστατες
επιχειρήσεις. Το ίδιο ισχύει για την ανώτατη και αποκλειστική
εκπαίδευση, τους παρόχους κατάρτισης, και τους παρόχους online και
μικτής εκπαίδευσης. Κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν
διαθέτει επαρκές χαρτοφυλάκιο λύσεων για την αντιμετώπιση της
ανάγκης παροχής δεξιοτήτων e-Leadership σε ολοκληρωμένη,
αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη μορφή. Εκτός αυτού, θα πρέπει
πρώτα να αποδείξουν ότι είναι κατάλληλοι για την παροχή τέτοιου
είδους κατάρτισης.
Τα πανεπιστήμια και οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων της Ευρώπης
πρέπει να αλλάξουν ριζικά, προκειμένου να καθιερωθούν ως πάροχοι
δια βίου κατάρτισης ακαδημαϊκού επιπέδου σε επαγγελματίες, αλλά
και καθαρά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η πρόοδος είναι αργή και
απαιτούνται δραστικότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση
• των νέων παρόχων εκπαίδευσης με βάση το διαδίκτυο που
εισέρχονται στην αγορά εκπαίδευσης και κατάρτισης,
• της ποικιλόμορφης διεθνούς κοινότητας φοιτητών με 		
μεταβαλλόμενη «αγοραστική» συμπεριφορά και
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Cloud
computing

Παλιά πληροφοριακά
συστήματα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Φορητότητα ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΗΓΕΣΙΑΣ

Big Data
Analytics

Έρευνα και
κατάρτιση

Ανάπτυξη
Υιοθέτηση και δυνατότητα αναβάθμισης
Προώθηση

Κοινωνικά
Μέσα

Internet of
Things

Συντονισμός
ενδιαφερόμενων
φορέων

Παρακολούθηση και
συγκριτική αξιολόγηση

Δέσμευση
πολιτικής

Συμμαχίες σε όλα τα
επίπεδα
Διακυβέρνηση

Μηχανισμοί παρατήρησης

Ευρωπαϊκή Ένωση

Βέλτιστες πρακτικές

Κράτη-Μάλη

Επικοινωνία

Διεθνής συνεργασία

Ενδιαφερόμενοι φορείς

• της όλο και πιο απαιτητικής κατάρτισης που προσφέρεται μέσω

Εκτός από τους νέους τύπους και τους τρόπους παροχής εκπαίδευσης

συγκεκριμένων ενοτήτων και μπορεί να συνδυαστεί ελεύθερα

και κατάρτισης με θέμα την ψηφιακή ηγεσία, υπάρχει μια ανάγκη για

(«boutique students»), όπου υπάρχει συγχρόνως ζήτηση για

αύξηση της έρευνας από τα πανεπιστήμια και τις σχολές διοίκησης

• υβριδικά μαθησιακά μοντέλα με νέα μαθησιακή ποιότητα (π.χ.

επιχειρήσεων, όπως και για περαιτέρω αφομοίωση της έννοιας της

gamification, εικονικά περιβάλλοντα συνεργασίας, online

ψηφιακής ηγεσίας και των οργανωτικών και ανθρώπινων παραγόντων

εξετάσεις και τεστ, εξατομικευμένες προσφορές μάθησης κτλ.).

για την επιτυχημένη εφαρμογή της στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με έρευνες, οι e-leaders, ειδικά στο πλαίσιο ΜΜΕ και των

Καθ. Mika Helenius
Πανεπιστήμιο Άαλτο, Αντιπρόεδρος του
Φινλανδικού Οργανισμού Επεξεργασίας
Πληροφοριών

νεοσύστατων επιχειρήσεων, προσανατολίζονται προς την επονομαζόμενη στρατηγική επιλεκτικής μάθησης και αποκτούν τις επαγγελματικές γνώσεις που χρειάζονται μέσω ποικίλων καναλιών, όπως τα

Οι οργανισμοί της Ευρώπης πρέπει να
ανακτήσουν τη ανταγωνιστική τους θέση
βελτιώνοντας την ηγεσία της επιχειρηματικής
καινοτομίας που βασίζεται σε λογισμικό. Για τη
βελτίωση της ροής δεξιοτήτων e-Leadership το
Πανεπιστήμιο Άαλτο ανέπτυξε δύο προγράμματα
e‐Leadership: ένα πρόγραμμα Master στη
Σχεδίαση και τη Δημιουργία Ψηφιακών Υπηρεσιών
και ένα αποκλειστικό πρόγραμμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Μηχανικής Πληροφοριακών
Συστημάτων για Μελλοντικούς ΔΠΣ.

MOOCs, η μικτή εκπαίδευση και σύντομοι κύκλοι μαθημάτων.
Η προώθηση και η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της ανώτερης
εκπαίδευσης και της βιομηχανίας/των επιχειρήσεων βρίσκεται στο
επίκεντρο της Ατζέντας Εκσυγχρονισμού της Ανώτερης Εκπαίδευσης
της ΕΕ και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος
Erasmus+ (2014-2020), ειδικά μέσω των Strategic and Knowledge
Alliances. Αυτές έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία δομημένων
συνεργασιών με σκοπό τη διεκπεραίωση προγραμμάτων μεταξύ της

Όπως υποδεικνύεται παρακάτω, διατίθενται ευρωπαϊκοί πόροι

ανώτερης εκπαίδευσης και του κλάδου των επιχειρήσεων.

χρηματοδότησης για την ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων
σε αυτό το πεδίο, ενώ μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο ή να τροποποιηθούν, ώστε να δημιουργηθεί και να
καθιερωθεί μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα έρευνας με αντικείμενο το
συγκεκριμένο και άλλα συναφή θέματα ουσιαστικής σημασίας για την
ευρωπαϊκή βιομηχανία και την αγορά εργασίας.
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e-Leadership

Ψηφιακές δεξιότητες για ΜΜΕ

Συνιστώμενες δράσεις

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υλοποίηση

• Οι πάροχοι κατάρτισης, οι πάροχοι ανώτερης και αποκλειστικής κατάρτισης
Αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής

και οι σύμβουλοι να αναπτύξουν περαιτέρω και να προωθήσουν την έννοια του

Επιτροπής που προσφέρονται μέσω των παρακάτω:

e-Leadership, και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και παροχή κύκλων

• Πρόγραμμα Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/

μαθημάτων κατάρτισης/προγραμμάτων e-Leadership σε εκτελεστικά στελέχη

erasmus-plus/index_en.htm),

ΜΜΕ και νεοσύστατων επιχειρήσεων

• Ορίζοντας 2020, π.χ. Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης Ατομικών

• Οι πάροχοι κατάρτισης και εκπαίδευσης, τα Εμπορικά Επιμελητήρια, οι 		

Υποτροφιών (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

μεσάζοντες και οι ενώσεις του κλάδου να δημιουργήσουν στρατηγικές συμμαχίες

desktop/en/),

με τη βιομηχανία, ώστε να προσφέρουν κατάλληλα προγράμματαe-Leadership

• Εργαστήριο CEN για δεξιότητες ΤΠΕ (http://www.cen.eu/work/areas/

• Ο ενδιαφερόμενοι φορείς να αναπτύξουν νέα προγράμματα κατάρτισης με βάση

ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx)

την εμπειρία από τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με αντικείμενο το e-Leadership

• Διαρθρωτικά και Κοινωνικά ταμεία της ΕΕ (http://ec.europa.eu/

και τις κατευθυντήριες οδηγίες των προγραμμάτων σπουδών, τα προφίλ, τους

regional_policy/en/funding/ and http://ec.europa.eu/esf/).

χαρακτηρισμούς και τα παραδείγματα κύκλων μαθημάτων

• Πρόσβαση στην πύλη επιχορηγήσεων: http://europa.eu/youreurope/

• Οι πάροχοι κατάρτισης να προσαρμόσουν τα υπάρχοντα προγράμματα και τους

business/funding-grants/access-to-finance/

κύκλους μαθημάτων, ώστε να καλύπτουν τη ζήτηση των ΜΜΕ και των 		
νεοσύστατων επιχειρήσεων για «ενότητες» e-Leadership που θα ικανοποιούν
συγκεκριμένες απαιτήσεις δεξιοτήτων και θα ανταποκρίνονται στο «γούστο» και
τις «αγοραστικές προτιμήσεις» των μαθητών αυτού του προφίλ, συμπεριλαμβα

Bernd Böckenhoff
Διευθύνων Σύμβουλος, Academy Cube

νομένων υβριδικών μαθησιακών μοντέλων, όπως τα MOOCs

• Τα πανεπιστήμια και οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων να εφαρμόσουν το

Ο εξοπλισμός των ηγετών των επιχειρήσεων
και των υπευθύνων λήψη αποφάσεων με τις
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται είναι το
κλειδί για την προώθηση της ψηφιοποίησης και
τη διασφάλιση της οικονομικής επιτυχίας της
Ευρώπης στον 21ο αιώνα. Το Academy Cube
υποστηρίζει την ενεργή καλλιέργεια αυτών των
δεξιοτήτων, και βοηθά τις επιχειρήσεις και τους
μελλοντικούς ηγέτες να εκμεταλλευτούν τις
αναδυόμενες ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου.

πρότυπο δια βίου μάθησης και να εξελιχθούν σε παρόχους δια βίου κατάρτισης
μέσω αποκλειστικών προγραμμάτων και κύκλων μαθημάτων κατάρτισης
διαφορετικού τύπου και μεγέθους που θα απευθύνονται σε μια όλο και πιο
ποικιλόμορφη κοινότητα σε όλα τα στάδια του επαγγελματικού βίου

• Να διερευνηθούν οι ευκαιρίες και να προωθηθεί η ανάπτυξη και εφαρμογή
ευκαιριών γρηγορότερης πιστοποίησης και αναγνώρισης από τρίτα μέρη
(συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών κοινής πιστοποίησης από τη βιομηχανία και
τα πανεπιστήμια), οι οποίες θα απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες στο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

πλαίσιο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

• Τα πανεπιστήμια και οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων να δώσουν μεγαλύτερη

ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ E-LEADERSHIP

έμφαση στην ψηφιακή ηγεσία ως βασικό θέμα έρευνας και να αναπτύξουν

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

κατάλληλες έννοιες, μεθοδολογίες και θεωρίες, παράλληλα με το εκπαιδευτικό

Πρόσβαση μέσω των διευθύνσεων: http://eskills-guide.eu/

υλικό

documents/ και http://eskills-lead.eu/documents/

• Να αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί χρηματοδοτικοί πόροι για
την ενδυνάμωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα του e-Leadership,
ώστε να δημιουργηθεί και καθιερωθεί μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα έρευνας με
αντικείμενο το συγκεκριμένο και άλλα συναφή θέματα ουσιαστικής σημασίας για

John Higgins
Γενικός Διευθυντής, DIGITALEUROPE

την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την αγορά εργασίας

Η DIGITALEUROPE θα συμβάλει σε ένα απλό
και εστιασμένο στη βιομηχανία οικοσύστημα
διακυβέρνησης, το οποίο θα προωθεί την
ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων
e-Leadership, την ποιοτική αξιολόγηση και την
αναγνώριση.
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Σύσταση 2 – Συντονισμός
ενδιαφερόμενων φορέων

Peter Hagedoorn
Γενικός Γραμματέας, EuroCIO
Η EuroCIO νιώθει υπερήφανη που συμμετέχει
στην πρωτοβουλία προώθησης του e-Leadership στην Ευρώπη, όπως και για το γεγονός ότι
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ανέπτυξε σε
συνεργασία με έξι ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων επιλέχθηκε
για τη σχεδίαση πανευρωπαϊκών προφίλ
προγραμμάτων σπουδών και κατευθυντήριων
οδηγιών με αντικείμενο το e-Leadership. Μαζί με
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς από την Ευρώπη
προωθούμε ενεργά αυτά τα αποτελέσματα,
προκειμένου να ενισχύσουμε την προσφορά
ψηφιακού ταλέντου και να φέρουμε διαφάνεια
στην αγορά ανώτερης και αποκλειστικής
εκπαίδευσης.

Δεδομένης της ταχύτητας των εξελίξεων, υπάρχει ανάγκη για συνεχή
κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο με σκοπό την ενθάρρυνση ενεργειών προώθησης, διακυβέρνησης και συνεργασίας στον τομέα του e-Leadership.
Η επίγνωση για τις απαιτήσεις και τη ζήτηση σε δεξιότητες
e-Leadership, όπως και οι σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις στο
πλαίσιο αντίστοιχων πολιτικών δεν κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη
την Ευρώπη. Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι δραστηριότητες
επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να επιδιώκεται συνέργεια με
τις πανευρωπαϊκές εκστρατείες «e-Skills for Jobs» και «Watify»
(2015-2016), με μελλοντικές πρωτοβουλίες με αντικείμενο τις

Σύσταση 3 – Παρακολούθηση
και συγκριτική αξιολόγηση

δεξιότητες και την κατάρτιση, και με τη «Μεγάλη Συμμαχία για τις
Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση».

Συνιστώμενες δράσεις
•

Τα υπάρχοντα ποσοτικά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία πρέπει να
βελτιωθούν περαιτέρω για την προώθηση μιας καλύτερης κατανόησης
της δυναμικής της ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων e-Leadership.

Καλύτερος συντονισμός των ενδιαφερόμενων φορέων για την ενθάρρυνση ,

Τα σύνολα δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας δεν αντιστοιχούν

ενεργειών προώθησης, διακυβέρνησης και συνεργασίας στον τομέα του

στην έννοια του e-Leadership.

e-Leadership με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο
•

Διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής και αλληλεπίδρασης σημαντικών

Ως συνδυασμός ενός συνόλου επιχειρηματικών, ψηφιακών και

ενδιαφερόμενων φορέων
•

στρατηγικών δεξιοτήτων, οι ψηφιακές ηγετικές δεξιότητες δεν

Ενθάρρυνση της υλοποίησης δράσεων από τις κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών,

μπορούν να ποσοτικοποιηθούν εύκολα με βάση τα υπάρχοντα σύνολα

τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των

δεδομένων. Οι υπάρχουσες έρευνες δεξιοτήτων, π.χ.το Πρόγραμμα

ενώσεων παρόχων κατάρτισης και ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης
•

διεθνούς αξιολόγησης των ικανοτήτων των ενηλίκων (PIAAC)

Ανάπτυξη και λειτουργία της βιομηχανίες με μακροπρόθεσμο πλάνο σε

χρησιμοποιούν δείκτες δεξιοτήτων οι οποίοι είναι πολύ γενικοί για τους

συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων

σκοπούς του e-Leadership. Επιπλέον, δεν υπάρχει επαγγελματική

ενώσεων του κλάδου από τη βιομηχανία πληροφορικής και τη βιομηχανία των

αντιστοίχιση των κατηγοριών ISCO με επαγγέλματα τα οποία απαιτούν

χρηστών πόρων πληροφορικής
•

δεξιοτήτων e-Leadership. Οι έρευνες αγοράς είναι δαπανηρές και

Προώθηση από τα πανεπιστήμια, τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τους

συνήθως πολύ περιορισμένες για την παραγωγή συγκριτικών

οργανισμούς απασχόλησης, και τους ενεργούς εργοδότες και τα συνδικάτα της

δηλώσεων σε σχέση με τις χώρες. Το Big Data analytics χρειάζεται

αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών και των προφίλ για νέα

εξερεύνηση.

προγράμματα σπουδών με αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων e-Leadership
•

•

Ενθάρρυνση των ενδιαφερόμενων φορέων να αναλάβουν ενεργή δράση στην

Μέσω της τακτικής παρακολούθησης των πολιτικών και της συγκριτι-

καθιέρωση μιας αποτελεσματικής δομής διακυβέρνησης

κής αξιολόγησης στον τομέα του e-Leadership - όπως εφαρμόζεται από

Ανάπτυξη ενός μοντέλου διακυβέρνησης για την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης

το 2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρκετά Κράτη-Μέλη για τις

και κατάρτισης, και σχετικές ενέργειες εφαρμογής

πρακτικές δεξιότητες ΤΠΕ – θα εξασφαλιστούν οι πληροφορίες που
χρειάζονται οι χαράκτες πολιτικής σχετικά με τις δυνάμεις και τις
αδυναμίες, τις απειλές και τις ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
πρόθυμη να συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες(συμπεριλαμβανομένων
των δραστηριοτήτων παρακολούθησης των πολιτικών ψηφιακής
επιχειρηματικότητας) ανά τακτά διαστήματα, προκειμένου να μετρά
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Carl Benedikt Frey
Oxford Martin School, Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης

• Παρακολούθηση των νέων δραστηριοτήτων στον τομέα της ψηφιακής ηγεσίας
ανά τον κόσμο, και ανάλυση των εξελίξεων και της συνάφειάς τους για την
Ευρώπη

Οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων
πρέπει να κατανοούν σε βάθος τον τρόπο με
τον οποίο οι διακοπές στην τεχνολογία, τις
αγορές εργασίας και τα επιχειρηματικά μοντέλα
αποτελούν πρόκληση για τη βιομηχανία, τη
δράση στο πλαίσιο πολιτικών, τα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης, και άλλους θεσμούς,
όπως και τις επιπτώσεις στις δεξιότητες και τις
δεξιότητες e-Leadership που θα απαιτούνται
τα επόμενα χρόνια, ώστε οι επιχειρήσεις να
συμμετέχουν ισάξια στον αυξανόμενο παγκόσμιο
ανταγωνισμό για ταλέντα.

• Διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών
με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και 		
συμβουλευτικούς οργανισμούς στον τομέα της ψηφιακής ηγεσίας

• Συνεχής προσδιορισμός και προώθηση των πολιτικών βέλτιστης πρακτικής
και των πρωτοβουλιών συνεργασίας περισσότερων ενδιαφερόμενων φορέων

• Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων συγκριτικής αξιολόγησης και των παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής, και ενθάρρυνση της ανάπτυξης online
πλατφορμών

Η προβολή των καλύτερων πολιτικών και πρωτοβουλιών επιτρέπουν

Σύσταση 4 – Δέσμευση
πολιτικής

στους Ευρωπαίους ενδιαφερόμενους φορείς να μαθαίνουν από τις
εμπειρίες άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Ο ανταγωνισμός για
ταλέντα είναι διεθνής και, επομένως, οι δραστηριότητες παρακολούθησης και συγκριτικής αξιολόγησης πρέπει να επεκταθούν, προκειμέ-

Μεταξύ των Ευρωπαίων ενδιαφερόμενων φορέων και των χαρακτών

νου να καλύψουν την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπως και την

πολιτικής υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι η ψηφιακή ηγεσία και η

Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.

επιχειρηματικότητα θα αποτελέσουν βασικά ζητήματα πολιτικής στην
Ευρώπη μέσα στα επόμενα χρόνια, ειδικά στο πλαίσιο του ψηφιακού

Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνεται συνεργασία της

μετασχηματισμού της οικονομίας. Στην αναφορά του Strategic Policy

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Eurostat και των Κρατών-Μελών της ΕΕ με

Forum στο θέμα "Digital Transformation of European Industry and

υπηρεσίες και ιδρύματα χωρών εκτός της Ευρώπης. Οι μηχανισμοί

Enterprises" περιλαμβάνεται ένα σύνολο συστάσεων πολιτικής για τον

συνεργασίας πρέπει να ενσωματώνουν ορισμούς και μεθόδους

ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της

μέτρησης, κοινά σύνολα δεικτών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων,

ανάπτυξης e-Leadership. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τις

ολοκλήρωση ερευνών και data analysis, και πρέπει να ομογενοποιούν

πρωτοβουλίες δεξιοτήτων e-Leadership από το 2013, και τη σελίδα

τις υπάρχουσες πηγές δεδομένων.

Digital Entrepreneurship Monitor και την εκστρατεία Watify το 2015.

Συνιστώμενες δράσεις

Bernhard Rohleder
Διευθύνων Σύμβουλος, Bitkom

• Προσδιορισμός νέων πηγών δεδομένων για ενημέρωση σχετικά με τη ζήτηση και

Η Bitkom θεωρεί ότι υπάρχει μια επείγουσα
ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων,
της βιομηχανίας και των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων της ψηφιακής ηγεσίας. Αυτό ισχύει
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Bitkom έχει
ιδρύσει τη δική της ακαδημία και συνεργάζεται
στενά με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και
τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της
Γερμανίας. Στην Ευρώπη, η Επιτροπή λάνσαρε
την πρωτοβουλία e-Leadership ως ακρογωνιαίο
λίθο για τη μελλοντική αριστεία της ψηφιακής
οικονομίας.

την προσφορά δεξιοτήτων e-Leadership, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων
		 μέσων κοινωνικής δικτύωσης και big data analytics, με σκοπό την καθιέρωση
ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και προβλέψεων

• Διασφάλιση της προσαρμογής των ορισμών των δεξιοτήτων e-Leadership στις
νέες επιχειρηματικές και τεχνολογικές εξελίξεις, και διατήρηση της
συμβατότητάς τους με τις πολιτικές

• Ανάλυση των σχετικών δεδομένων της Eurostat και ανταλλαγή πρακτικών
παρακολούθησης με την Ασία και τη Βόρεια Αμερική

• Ανάπτυξη καινοτόμων εκτιμήσεων σε σχέση με την προσφορά και τη ζήτηση
e-Leadership για την καθιέρωση πανευρωπαϊκών και εθνικών μηχανισμών
παρατήρησης, ώστε να καταστεί δυνατή η διαρκής παρακολούθηση και 		
συγκριτική αξιολόγηση
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Συνιστώμενες δράσεις

Yves Poilane
Διευθύνων Σύμβουλος, Telcom ParisTech /
Αντιπρόεδρος, Ένωση Pasc@line

• Να υπάρξει δέσμευση από τους χαράκτες εθνικών πολιτικών και τους 		
ενδιαφερόμενους φορείς ως προς τις δεξιότητες e-Leadership και την ψηφιακή

Η Ένωση Pasc@line συνεργάζεται με τη CIGREF
και άλλους βασικούς παράγοντες της Γαλλίας
για τη διάδοση της σημασίας των δεξιοτήτων
e-Leadership. Όλοι οι εταίροι συμφωνούν
ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια δυναμική
προσέγγιση: η απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης
του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι απλώς
ένας προορισμός, είναι ένα ολόκληρο ταξίδι
που θα βοηθήσει τις καινοτόμες επιχειρήσεις να
αποφύγουν τη δημιουργική καταστροφή του
Σουμπέτερ.

επιχειρηματικότητα, και να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε μεγαλύτερο βάθος
χρόνου

• Οι εθνικοί πόροι και τα προγράμματα να προσανατολίζονται ειδικά στην 		
προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τις σχετικές απαιτούμενες
δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων ψηφιακής ηγεσίας

• Τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ να εξετάσουν το ενδεχόμενο αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για
την επένδυση σε έργα κατάρτισης και δια βίου μάθησης, συμβάλλοντας στη
μετάβαση των ΜΜΕ στην ψηφιακή οικονομία

Σε εθνικό επίπεδο, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες αναδύονται με

• Οι εθνικές κυβερνήσεις και οι ενδιαφερόμενοι φορείς να εφαρμόσουν τις

πολύ αργούς ρυθμούς. Τα πρώτα παραδείγματα περιπτώσεων

εμπειρίες βέλτιστης πρακτικής για την καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων από

βέλτιστης πρακτικής προσδιορίστηκαν και παρουσιάστηκαν σε

επιτυχημένα έργα

διάφορες πύλες web της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι χαράκτες εθνικών

• Τα Κράτη-Μέλη να αναπτύξουν χρηματοδοτικά προγράμματα σε ευρωπαϊκό και

πολιτικών και οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να συμμετάσχουν

εθνικό επίπεδο για την κατάρτιση και την αντιστοίχιση εξειδικευμένου 		

ενεργότερα και με μεγαλύτερη αφοσίωση, και να εφαρμόσουν

προσωπικού με τις εταιρίες, ειδικά τις ΜΜΕ

υποδομές και πρωτοβουλίες στα Κράτη-Μέλη, ώστε τέτοιες ενέργειες

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκεντρώσει πληροφορίες από σχετικά έργα

να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των εθ7νικών πολιτικών.

υποστηριζόμενα μέσω αυτών των κεφαλαίων και να προβάλει τις περιπτώσεις
βέλτιστης πρακτικής

Ana Neves
Διευθύντρια, Ίδρυμα Επιστήμης και
Τεχνολογίας FCT, Υπουργείο Παιδείας
και Επιστημών της Πορτογαλίας
Antonello Busetto
Διευθυντής, Assinform - Εθνικός
Οργανισμός Εταιρειών Τεχνολογίας
Πληροφοριών

Σκοπός της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές
Δεξιότητες της Πορτογαλίας το 2015 ήταν να
αυξήσει την προσφορά επαγγελματιών με
ψηφιακές δεξιότητες, προωθώντας ειδικά τις
δεξιότητες e-Leadership για την ενίσχυση της
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

Η εκπαίδευση είναι ο βασικός παράγοντας
ενεργοποίησης της καινοτομίας και της ανάπτυξης,
και σκοπός της Assinform είναι να συνεργαστεί
στενά με το Υπουργείο Παιδείας, τα πανεπιστήμια
και την Agency Digital Italy, ώστε να διασφαλίσει
την προώθηση των δεξιοτήτων e-Leadership για
την επίτευξη καινοτομίας στην Ιταλία.

Antonio Saravia
Αναπληρωτής Διευθυντής Ψηφιακής
Οικονομίας Red.es, Υπουργείο
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τουρισμού
Η Ψηφιακή Ατζέντα της Ισπανίας κατόρθωσε
να συνενώσει μια πληθώρα σημαντικών
παραγόντων για την επίτευξη των φιλόδοξων
εθνικών στόχων. Σκοπός μας είναι τώρα να
χτίσουμε έναν εθνικό συνασπισμό με αντικείμενο
το e-Leadership, ξεκινώντας με την πρόσφατη
στρατηγική συμφωνία με την Telefonica, España
Open Future.

29

e-Leadership

Ψηφιακές δεξιότητες για ΜΜΕ

Ευχαριστίες
Αυτή η σύμβαση υπηρεσιών ξεκίνησε από τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς,

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη συμβολή του τα μέλη της

Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής

Διευθύνουσας Επιτροπής: Kumardev Chatterjee (European Young

Επιτροπής. Ο André Richier, Κύριος Διαχειριστής του Τμήματος

Innovators Forum), Laura Delgado Garcia (Ernst&Young), Tina Doerffer

Βασικών Τεχνολογιών Γενικής Εφαρμογής, Ψηφιακής Κατασκευής και

(Doerffer Leadership Group) και Bo Sejer Frandsen (it-forum).

Διαλειτουργικότητας, ήταν το άτομο επαφής καθ' όλη τη διάρκεια της
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να απευθύνουμε στους Εθνικούς

μελέτης.

Εκπροσώπους σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο
Κορυφαία πανεπιστήμια και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, σημαντι-

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ENIR),

κοί οργανισμοί, και ειδικοί στον τομέα της επιχειρηματικότητας και

τους ειδικούς και συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη με θέμα

των ΜΜΕ συνέβαλαν άμεσα στις εργασίες της παρούσας σύμβασης

Digital and Key Enabling Technologies Skills που διοργανώθηκε στις

υπηρεσιών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ειδικά για την υποστήριξή

Βρυξέλλες από 1 έως 2 Ιουνίου 2015, και στους ομιλητές, τα μέλη του

τους το Πανεπιστήμιο του Άαρχους, τη Σχολή Διοίκησης της Αμβέρσας,

πάνελ και τους ειδικούς της στρογγυλής τραπέζης που συνέβαλαν σε

τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χένλεϊ, το IE Business School, το

μια σειρά διοργανώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

INSEAD, το Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο, τους οργανισμούς
PIN-SME, EYIF, CIONET, IDC και EFMD, και τους τοπικούς φορείς που
φιλοξένησαν τις Τοπικές Διοργανώσεις Cluster στη Γερμανία, την
Ισπανία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, το ΗΒ, τη Γαλλία και την Τσεχία.
Τα αποτελέσματα που επιτύχαμε δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τη
γενναιόδωρη συμβολή ειδικών και ενδιαφερόμενων φορέων σε όλα τα
Κράτη-Μέλη της ΕΕ που υποστήριξαν τις εργασίες μας σε όλη τη
διάρκεια αυτής της σύμβασης υπηρεσιών, λαμβάνοντας μέρος σε
διαδικτυακές έρευνες και συνεντεύξεις και παρακολουθώντας τις
διοργανώσεις μας.
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