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Pratarmė
Kad Europa galėtų konkuruoti, augti ir kurti darbo vietas,
turime užtikrinti, kad būtų žmonių, galinčių vadovauti
skaitmeninėms naujovėms ir mūsų pramonės pertvarkai.
Naujos technologijos yra pagrindinė varomoji augimo
jėga, kurios „degalai” yra kvalifikuotų specialistų ir verslo
lyderių („e-leaders”) idėjos. Skaičiuojama, kad iki 2020 m.
trūks daugiau kaip 800 000 skaitmeninių technologijų
specialistų ir 200 000 „e-leaders”. Praėjusį gegužės mėn.
Europos Komisija inicijavo bendrosios skaitmeninės rinkos
strategiją. Įgyvendinus bendroji skaitmeninė rinka gali
Europos ekonomiką per metus praturtinti daugiau kaip
415 milijardais eurų.

Šiame dokumente pateikiama naujausia „e-Leadership”
įgūdžių ugdymo Europoje suvestinė ir konkretūs geriausios praktikos ir visos Europos rekomendacijų, sukurtų
verslo ir švietimo srityse, įgyvendinimo pavyzdžiai. Ateities
leidimuose bus nagrinėjami lyderystės įgūdžių poreikiai
versle, kuriame naudojamos skaitmeninės ir bazinės
didelio poveikio technologijos, įskaitant naujausias
pažangias gamybos technologijas.

„e-Leadership” yra pagrindinis bendrosios skaitmeninės
rinkos strategijos komponentas, lavinantis skaitmeninių
technologijų įgūdžius, reikalingus šiuolaikinei Europos
pramonei. Suinteresuotosios šalys kviečia valstybes nares
didinti paramą, skirtą „e-Leadership” įgūdžiams ugdyti.
Europos strateginės politikos skaitmeninio verslumo
forumas rekomendavo, kad „e-Leadership” įgūdžiai būtų
verslo lyderių ir vyriausiųjų valstybės pareigūnų vadybos
mokymo bei švietimo programų dalis. Visuotinai sutariama, kad būtinos jungtinės Europos pastangos siekiant
ugdyti „e-Leadership” įgūdžius visuose sektoriuose ir
įmonėse.

Generalinė direktorė
Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir
MVĮ generalinis direktoratas
Europos Komisija

Malonaus skaitymo!

Lowri Evans
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„e-Leadership” – pagrindinis veiksnys,
didinantis Europos konkurencingumo ir
naujovių kūrimo galimybes

„e-Leadership” Europoje – atlikti
veiksmai
ES „e-skills” strategija, pagrįsta Europos Komisijos
komunikatu „e-Skills” 21-ajam amžiui: konkurencingumo,
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimas”
(2007 m.), yra pagrindinis komponentas siekiant padidinti
Europos įmonių konkurencingumą, produktyvumą ir
naujovių diegimą. Ji padeda tobulinti naujovių diegimo,
augimo ir naujų skaitmeninių technologijų darbo vietų
kūrimo pagrindines sąlygas bei rekomenduoja, kad darbo
jėgos žinios, įgūdžiai, kompetencijos ir išradingumas būtų
nuolat lavinami efektyviai mokantis visą gyvenimą.
2013 m. Europos Komisija, siekdama sustiprinti ir paspartinti pastangas pašalinti skaitmeninių technologijų įgūdžių
spragas, sukūrė „Didžiąją koaliciją užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti”.

„e-Leadership” daro didelę įtaką pramonei ir įmonėms,
siekiančioms tobulinti verslo veiklą. „e-Leadership” yra
esminis dalykas norint naudoti naujas skaitmenines
naujovių bei pertvarkos technologijas, valdomas atitinkamoje organizacijos aplinkoje ir įtrauktas į verslo strategiją.
„e-Leadership” įgūdžiai yra būtini asmeniui, norinčiam
inicijuoti skaitmenines naujoves ir jų siekti:
• strateginė lyderystė: vadovaujantys įvairių sričių
darbuotojai ir įtakingos suinteresuotosios šalys
nepaisant funkcinių bei geografinių ribų;
• verslo nuovokumas: atnaujinti verslą ir veiklos
modelius, siekiant suteikti organizacijoms vertę;
• skaitmeninis nuovokumas: verslo efektyvumo ir
pokyčių įžvalgos, skaitmeninių technologijų tendencijų
išnaudojimas siekiant naujų galimybių.

„e-Leadership” įgūdžių trikampis

Strateginė
lyderystė

Skaitmeninis
nuovokumas

Verslo
nuovokumas
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Šiame kontekste Europos Komisija pradėjo specialią
„e-Leadership” įgūdžių iniciatyvą, kurios laukė ir kurią
palaikė suinteresuotosios šalys. Ji pradėta 2013 m.,
sutelkus dėmesį į dideles įmones, o 2014 m. buvo išplėsta,
kad apimtų ir MVĮ, „gazeles” bei naujai įsteigtas įmones.
2016 m. iniciatyva bus išplėsta.

Be to, Europos Komisija pradėjo iniciatyvą „Startup
Europe”, kuri ieško verslui reikalingų išteklių, pvz., rizikos
kapitalo ir spartinimo priemonių, siekiama sustiprinti
verslo aplinką žiniatinklio ir IRT verslo srityje, kad galėtų
augti verslas bei atsirastų naujų idėjų. Jau buvo surengtas
renginys „Startup Europe” atvyksta į Silicio slėnį“, kuriame

Aukšto lygio specialistų grupės aptarė pagrindinius „e-Leadership” klausimus

Jan Muehlfeit, pasaulio strategas, mokytojas, mentorius, pirmininkavo dienos debatams

Charlotte Holloway, politikos vadovė, „techUK”, kalbėjo apie
„e-Leadership”: požiūris iš poreikių perspektyvos

„e-Leadership” įgūdžių tema yra sudedamoji skaitmeninio
verslumo politikos ir veiklos dalis.

ES technologijų įmonės, investuotojai ir politikos formuotojai iš abiejų Atlanto pusių susirinko savaitei JAV pasidalyti idėjomis.

Visų pirma, „Digital Transformation of European Industry
and Enterprises” ataskaitoje dėl „Europos pramonės ir
įmonių skaitmeninės pertvarkos” (2015 m. kovo mėn.)
rekomenduojama dar labiau remti skaitmeninę lyderystę ir
raginama „e-Leadership” įgūdžių turinį integruoti į visas
bendras vadybos mokymo ir švietimo programas, skirtas
verslo lyderiams bei vyriausiems valstybės pareigūnams.

2015 m. gegužės 6 d. Europos Komisija priėmė komunikatą „Bendroji Europos skaitmeninė rinka”, kuriame yra
16 iniciatyvų, kaip nutiesti Europos skaitmeninės ateities
kelią. Tekste aiškiai pripažįstama didelė skaitmeninių
technologijų įgūdžių ir IT profesionalumo svarba.
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Europos konferencija „Digital and Key Enabling Technologies Skills” (2015 m. birželio 1–2 d. Briuselyje, žr. www.
leadership2015.eu) subūrė daugiau kaip 300 dalyvių iš
valstybės, švietimo institucijų ir pramonės, kad būtų
aptarta „e-Leadership” įgūdžių raida bei bazinės didelio
poveikio technologijos.

Gary Kildare, žmogiškųjų išteklių vadovas, „IBM Corporation
Europe”, pateikė pasaulinės IT ir paslaugų įmonės perspektyvą

Prof. Peter Kelly iš Aalto universiteto kalba apie sparčiai augančio
verslo praktiką

Silvia Leal, IE verslo mokyklos
studijų vadovė, Madridas,
kalba apie IE verslo mokyklos,
skirtos vadovams, MVĮ bei
naujai įsteigtoms įmonėms,
„e-Leadership” programos
portfelį

Prognozuojamas poreikis – Europai
iki 2020 m. reikės daugiau kaip
40 000 naujų „e-Leaders”
kiekvienais metais
Europos pramonėje auga poreikis gerinti „e-Leadership”
kokybę. Nors šiuo metu nėra oficialių statistinių duomenų
dėl „e-Leadership” įgūdžių, skaičiuojama, kad inovatyvių
„e-Leadership” pareigybių 2015 m. Europoje yra apie
620 000 „e-Leader”, iš kurių daugiau nei pusė verslo
įmonių padaliniuose, o ne IT skyriuose. Šis apytikslis
skaičius apima tuos, kurie turi idėjų ir organizacijose kuria
naujoviškus IT projektus. Tačiau sunkiai tikėtina, kad tokie
asmenys turės visus įgūdžius, reikalingus norint tapti
sėkmingu „e-leader”.

Philippe Trichet, skaitmeninių technologijų specialistų vadovas,
„The Boston Consulting Group”, kalba apie aktyvią lyderystę: penki
imperatyvai norint orientuotis skaitmeniniame pasaulyje
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Galimų „e-Leadership” pareigybių kiekybinis įvertinimas Europoje 2015 m.
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„e-Leaders”
Šaltinis: Empirica, Survey NL, UK, DE 2013. ES duomenys, ekstrapoliuoti į 2015 m. ir perskaičiuoti naudojant verslo struktūros statistiką („Eurostat”)

„e-Leadership” prognozė Europai (EU28) 2015–2020 m.
Prognozuodami „e-Leadership” poreikį, remiamės
apskaičiuota aukščiausios kvalifikacijos IT pareigybių
poreikio augimo sparta. Tikimės, kad „e-Leadership”
poreikis iki 2020 m. vidutiniškai augs po 4,6 %; tada,
manoma, poreikis pasieks 776 000.

„e-Leaders”: darbo vietos ir galimas poreikis

800 000

Atsižvelgiant į plėtros ir pamainos poreikį, Europai iki
2020 m. per metus reikės 200 000–250 000 papildomų
„e-leaders” arba 40 000–50 000 per metus. Šiuose skaičiavimuose naudojami duomenys papildomi „e-Leadership”
„ekosistemos” duomenimis, susietais su „e-Leadership”
įgūdžių poreikiu arba pasiūla naudojant „e-Leadership
scoreboard”.
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„e-Leadership” trumpai – Europos
„scoreboard”

Nacionalinės „scoreboards” yra neatsiejama visų 28 ES
valstybių narių ataskaitų dalis, teikianti „e-Leadership”
politikos, iniciatyvų, praktikos, mokymo, aukštojo mokslo
ir vadovų mokymo rezultatų santraukas bei „scoreboard”
kiekvienoje šalyje. Šalių ataskaitas galima atsisiųsti adresu
http://leadership2015.eu/documents/ ir http://eskills-lead.
eu/documents/.

„e-Leadership scoreboard” padeda stebėti „e-Leadership”
įgūdžių raidą; ji apimdama „e-Leadership” ekosistemos
sritis:
• „e-Leadership” švietimą;
• darbo jėgos su „e-Leadership” galimybėmis kiekį;
• struktūrinius kintamuosius, suteikiančius progą
išnaudoti „e-Leadership” galimybes ir
• „e-Leadership” įgalinančią politiką bei kitas varomąsias
jėgas.

„e-Leadership” indeksas – valstybių
narių lyginamoji analizė
„e-Leadership” indeksas apima skirtingas „e-Leadership
scoreboard” dimensijas, kad būtų galima stebėti ir
analizuoti ES valstybes nares. Jame sujungiami verslo ir
politinio klimato, infrastruktūros ir susijusių „e-Leadership” rezultatų indikatoriai. Indeksas skirtas padėti
patenkinti rodiklių ir praktikos, padedančios įvertinti ir
suprasti „e-Leadership”, poreikį. Atskiros šalys gali naudoti
indeksą norėdamos stebėti efektyvumą bėgant laikui arba
analizuoti savo pasiekimus bei lyginti juos su kitų šalių
rezultatais, nustatyti vaidmenų modelius bei suprasti,
kaip skirtinga politika gali paveikti „e-Leadership”
praktiką.

„Scoreboard” naudojami pagrindinių ir papildomų šaltinių
rodikliai. Joje lyginamas ES valstybių narių „e-Leadership”
„efektyvumas” ir nustatomos santykinės stipriosios bei
silpnosios šalių „e-Leadership” ekosistemų vietos siekiant
pagrįsti politinę diskusiją ES ir nacionaliniu lygiu.
„Scoreboard” modelis išmatuoja veiksnius, galinčius
paveikti „e-Leadership” įgūdžių poreikį ir pasiūlą kiekvienoje šalyje. Ji suteikia įžvalgų, kaip šalims sekasi skirtingose „e-Leadership” srityse; tai suteikia galimybių išnaudoti
naujoves verslui bei pasiūlo ateities veiklos būdų.

„e-Leadership” indekso kvartilių žemėlapis
Šaltinis: „Empirica 2015“

Iš viso 24 rodikliai suskirstyti į keturias dimensijas ir
padalyti į keletą struktūrinių blokų.

Philippe Trichet

Skaitmeninių technologijų specialistų vadovas, THE BOSTON CONSULTING GROUP
Skaitmeninių technologijų talentai geriausiai
klesti atvirose, bendradarbiaujančiose,
eksperimentuojančiose kultūrose, kuriose
komandos nariai gali mokytis ir augti būdami kritinėje panašių talentų masėje, o ne hierarchinėje, smulkmeniškai kontroliuojančioje
biurokratijoje, kuri slopina naujoves.
1 grupė: daugiau nei 35 % žemiau ES vidurkio
2 grupė: mažiau nei 35 % žemiau ES vidurkio
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„e-Leadership” indeksas artimai koreliuoja su BVP
duomenimis ir su technologijomis susijusiais indikatoriais,
pvz., „Networked Readiness Index” (Pasaulio ekonomikos
forumo), o technologijų ir BVP tendencijų kreivių nuokrypiai rodo, kurioms šalims sekasi „geriau” arba „blogiau”,
nei rodo ekonominė ir technologinė branda. Airija, taip pat
Belgija ir JK, nukrypsta nuo didesnės „e-Leadership”
brandos, siejamos su didesne ekonomine galia bei skaitmenine branda, tendencijos į teigiamą pusę bei demonstruoja didesnę, nei tikėtasi, „e-Leadership”.

„e-Leadership” indeksas ir „Networked Readiness Index”
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„Networked Readiness Index”, 2014 m.
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„e-Leadership” indeksas ir „Networked Readiness Index”
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„e-Leadership” indeksas

Šaltinio BVP: http://ec.europa.eu/eurostat, neįtrauktas Liuksemburgas (BVP 68 500, eLI 5,7); „Empirica” skaičiavimai

3 grupė:mažiau nei 35 % virš ES vidurkio
4 grupė: daugiau nei 35 % virš ES vidurkio
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„e-Leadership” „scoreboard”, Lietuva
Politikos ir suinteresuotųjų šalių iniciatyvos – skaitmeninio verslumo įgūdžiai

Magistro / vadovų studijų programos,
kuriose derinama IRT ir verslas

„e-Leadership” kandidatų
programos

IRT/IT specialistų
verslo mokymas

Politikos ir suinteresuotųjų šalių
iniciatyvos – „e-Leadership” švietimas ir
mokymas

Vadybos mokyklų kokybė

Politikos ir suinteresuotųjų
šalių iniciatyvos – IRT specialistų
įgūdžiai

Padalinio
vadovai

RFID
naudojančios įmonės

IRT vadovai,
architektai ir analitikai

Socialinius tinklus naudojančios įmonės

IRT
pagrindiniai specialistai

Naujausių technologijų
pasiekiamumas

IRT
absolventai

IRT poveikis naujoms paslaugoms ir produktams

Verslo administravimo
absolventai

Sparčiai augančios IRT
sektoriaus įmonės

Technologijų įsisavinimas
įmonės lygiu

Naujovių
galimybės

„Cluster” raidos
būklė

Įmonės, įdarbinančios IRT
specialistus

Užimtumas sektoriuose,
kuriuose aktyviai naudojama IRT

ES vidurkis

Užimtumas
IRT sektoriuje

Sparčiai augančios įmonės
sektoriuose, kuriuose aktyviai naudojama IRT

Lietuva (16 vieta)

Šaltinis: „Empirica 2015“

Didėjantis skaitmeninių technologijų
įgūdžių politikos pripažinimas

„e-Leadership” politika yra įvairialypė ir apima platų
politikos sričių spektrą
Tyrimų ir
naujovių politika

„e-Leadership” įgūdžių suteikimas MVĮ bei verslininkams
vis dar dažnai laikomas papildomu priedu greta tvirtai
nustatytų strategijos tikslų, pvz., skaitmeninių technologijų naudojimo, pagrindinių skaitmeninių vartotojo įgūdžių,
„e-government” ir „e-business” priėmimo bei prieigos prie
rizikos kapitalo arba verslo pradžios subsidijų. Tačiau
2007 m. „e-Skills” darbotvarkė ir vėlesnės Europos
Komisijos „e-Leadership” įgūdžių iniciatyvos paragino kai
kurias valstybes nares įsitraukti į viešus debatus bei
tinkamai reaguoti.

Parama
investicijoms

MVĮ
politika

Verslumo
politika

Įgūdžių politika

Aukštojo ir
profesinio
mokslo politika

Skaitmeninė
darbotvarkė
Užimtumo
politika
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Arnaldo Abbruzini

Charlotte Holloway

„Eurochambres” generalinis sekretorius

Politikos vadovė ir direktoriaus
pavaduotoja, „techUK”

„e-Leadership” yra esminis veiksnys verslui
norint klestėti šiuolaikinėje ekonomikoje
bei uždirbti iš skaitmeninių technologijų
suteikiamų galimybių. Tačiau tai neturi būti
taikoma aklai, ypač smulkesniame versle,
kuriame vadovai dažnai atsako už įvairias
sritis. ES, nacionalinės ir regioninės politikos
formuotojai turi bendradarbiauti siekdami
užtikrinti, kad būtų susijusių priemonių,
palengvinančių „e-Leadership” raidą
dabartinėse ir būsimose Europos MVĮ.

Valstybinės, pramonės ir švietimo institucijos kartu gali įveikti 21-ojo amžiaus
skaitmeninių įgūdžių iššūkius ir užtikrinti,
kad daugiau jaunų asmenų įgytų skaitmeninių technologijų įgūdžių ir „e-Leadership”
siekdami tapti verslininkais ir kūrėjais bei formuoti mūsų skaitmeninį pasaulį. „techUK”
džiaugiasi galimybe dirbti Europos Komisijos
„e-Leadership” programoje, kad padėtų
įveikti šį iššūkį.

Geriausia praktika pagal pagrindines
prioritetines sritis

Iki šiol tik aštuonios valstybės narės ėmėsi ryžtingų
„e-Leadership” švietimo bei mokymo iniciatyvų: Airija, JK,
Italija, Danija, Belgija, Ispanija, Malta ir Nyderlandai. Kitur
politikos formavimo mastas ir nuoseklumas vis dar riboti,
daugeliui šalių trūksta pagrindinės strategijos ir nuolatinio
dėmesio „e-Leadership” formuojant politiką.

Specialios „e-Leadership” kursų programos dažnai
kuriamos artimai bendradarbiaujant verslo ir švietimo
atstovams. JK „Tech Industry Gold” laipsniai susieti su „ICS
Leadership Development Programme” Airijoje ir žiniomis
pagrįsto verslumo intensyvaus mokymo bei magistrantūros programomis Maltoje. Partnerystė padeda pritaikyti
mokymo programą darbdavio poreikiams.

Markku Markkula

ES Regionų komiteto prezidentas
Europa turi paspartinti pokyčius naudodama
skaitmeninimą. Atsižvelgdami į neseniai
patvirtintus penkerių metų laikotarpio prioritetus, mes – ES Regionų komitetas –
siekiame įkvėpti verslumo dvasią, kartu
su veikiančia bendrąja skaitmenine rinka
ir pažangiąja specializacija, kuri padėtų
įgyti naujų įgūdžių, žinių, siekti naujovių bei
užimtumo. Kad taptų konkurencinga,
Europa turi turėti keletą įsipareigojusių
regionų bei miestų, kad aktyviai imtųsi
pirmaujančio „e-Leadership” vaidmens.

Papildomo profesinio mokymo programos kuriamos
reaguojant į MVĮ bei verslininkų poreikius, atsižvelgiant į
trukmę ir išlaidas. Pavyzdžiai: London‘s Mobile Academy,
THNK, The Amsterdam School of Creative Leadership,
Cranfield University’s IT Leadership Programme ir programa „British Computer Society Digital Leader coaching”.

„e-Leadership” švietimas įtrauktas į naujas universitetų
programas. Siekiant paremti skaitmeninėmis technologijomis pagrįstą verslą, „e-Leadership” mokymas teikiamas
naudojant universiteto išteklius. Pavyzdžiai: „Henley
Accelerator” JK ir „ECN Network” Austrijoje.

Keleto suinteresuotųjų šalių partnerystė (MSP) pasirodė
naudinga „e-skills” srityje. MSP privataus sektoriaus
pramonę ir darbdavius, tradicinę švietimo sistemą bei
papildomas paslaugas, kurias teikia viešasis sektorius,
jungia su papildomais šaltiniais ir žiniomis.
Norint „e-Leadership” srityje vystyti šią partnerystę iki
tokio paties lygio kaip skaitmeninis raštingumas bei IT
specialistų įgūdžiai reikia, kad pagrindinės suinteresuotosios šalys sutartų dėl veiksmų, padėtų didinti šios temos
žinomumą bei prisidėtų prie mokymo.
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„e-Learning” ir MOOC, skirti „e-Leadership” mokymui,
yra naudingi ypač ekonomiškai silpniau išsivysčiusiose
valstybėse narėse, pvz., naujų įmonių steigimo iniciatyva
Graikijoje ir „Akademia PARP” bei „e-Business Academy”
Lenkijoje. Atėnų ekonomikos ir verslo universitetas
neseniai pristatė MOOC, skirtą skaitmeniniam verslumui.
Prancūzijoje „Conservatoire National des Arts et Métiers”
(CNAM) pasiūlė daug MOOC, skirtų siekiantiems įgyti
lyderystės įgūdžių regionuose, kuriuose kalbama prancūziškai.

„e-Leadership” švietimas verslo inkubatorių ir spartinimo priemonių planų kontekste dažnai vyksta pasitelkiant
konsultacijas ir mentorystę, bet taip pat organizuojami
švietimo kursai bendradarbiaujant su žinomais paslaugų
teikėjais, pvz., „Infopole Cluster TIC” Belgijos Walloon'o
regione, WAYRA (spartinimo programa, kurią inicijavo
Ispanijos „Telefonica”), „Telenet Idealabs” Belgijoje ir
„European Entrepreneurship Foundation” Vengrijoje.

Verslo planų konkursai, naujų įmonių kūrimo apdovanojimai ir pan. yra populiarios priemonės, padedančios
šalinti išsilavinusių asmenų lyderystės įgūdžių trūkumą bei
motyvuojančios didelių galimybių skaitmeninio verslumo
srityje turinčius asmenis. Konkursai ir apdovanojimai yra
gana nebrangūs: juos paremia rėmėjai, juos lengva
reklamuoti. Tačiau jie negali suteikti pagalbos, reikalingos
norint skaitmeninių technologijų įmonių verslininkams
suteikti pakankamų „e-Leadership” įgūdžių.

Subsidijuojamą nemokamą „e-Leadership” mokymą
MVĮ siūlo verslo plėtros institucijos, kad būtų palengvintas
prieinamumas. Šis principas vis dažniau taikomas
siekiant įgyti „e-Leadership” įgūdžių, pvz., Šiaurės Airijoje.

„e-Leadership” meistriškumo planai vis dar reti; vienintelis žymus pavyzdys yra Vokietijos „Software Campus” –
valstybės, švietimo ir pramonės institucijų bendradarbiavimas, palaikantis jaunus perspektyvius IRT tyrinėtojus.
Nors ir neskirta MVĮ, kai kurie dalyviai tikriausiai įkurs savo
įmonę, užuot prisijungę prie jau esančių „didžiųjų žaidėjų“.

Studentų „e-Leadership” įgūdžių ugdymas vyksta
pagal Austrijos „AWS First” iniciatyvą, Bulgarijos jaunųjų
lyderių programą, Vokietijos „Student2Start-up” planą ir
Suomijoje vykdomą „Demola” programą. Ateities lyderių
plėtros programa Graikijoje vienija jaunus specialistus ir
nevyriausybines organizacijas, kad būtų reaguojama į
lyderystės iššūkius. Kroatijos „eStudent” nevyriausybinę
organizaciją valdo pažangūs universitetų studentai.

Savęs vertinimo įrankiai suteikia galimybę MVĮ įvertinti
savo lyderystės gebėjimus naudojantis interneto platforma. Geras pavyzdys yra Šiaurės Airijos LMSA internetinės
diagnostikos įrankis.

Moterims skirtos iniciatyvos taikomos moterims, kurios
siekia lyderių pareigų IT srityje. Pavyzdžiai apima JK
„everywoman in Technology Leadership Academy”, kuri
išaugo į pasaulinę narystės organizaciją.

Kuponų planai kai kuriose šalyse buvo sukurti, kad MVĮ
būtų paprasta ir įmanoma gauti konsultacijų bei mokymo
paslaugų, pvz., Švedijos agentūros VINNOVA „Innovationscheckar”, „Enterprise Ireland” naujovių kuponas ir
Danijos kuponų planas.

Įžvalgos ir žinomumas didinami siekiant perduoti
„e-Leadership” įgūdžių problemą spręsti pagrindinėms
suinteresuotosioms šalims ir platesnei visuomenei.
Prancūzijoje asociacija „Pasc@line” atliko reprezentatyvią
verslo apklausą siekdama išsamiai ištirti problemą.
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MVĮ ir naujai įsteigtų įmonių
specialiųjų įgūdžių poreikiai

Mūsų „e-Leadership” švietimo lūkesčių tyrimai rodo, kad
daugumai MVĮ reikia lyderių, turinčių tvirtų praktinių ir
skaitmeninių technologijų įgūdžių. Didesnėse įmonėse
lyderiams taikomuose skaitmeninių technologijų įgūdžių
reikalavimuose dažnai pabrėžiami skaitmeniniai gebėjimai
(žinojimas, kas įmanoma, gebėjimas skirti lėšas, išteklius ir
paskirstyti būtinus darbus), tačiau MVĮ lyderiai yra labiau
įsitraukę į skaitmeninių produktų gamybą, paslaugų teikimą
arba skaitmeninių technologijų palaikomus procesus.

MVĮ bei verslininkų „e-Leadership” švietimo poreikiai yra
įvairūs, tačiau analizė atskleidžia tam tikrus modelius.
Sparčiai augančių MVĮ kompetencijos poreikius galima
paversti mokymo ir švietimo pasiūlymais trijose „e-Leadership” įgūdžių srityse: skaitmeninio nuovokumo, verslo
įžvalgumo ir strateginės lyderystės.

Kitas reikšmingas atradimas yra tas, kad daug MVĮ
tenkindamos skaitmeninių technologijų poreikius yra
stipriai priklausomos nuo užsakomųjų paslaugų, konsultacijų, paslaugų teikėjų arba kitų pridėtinės vertės grandinėje esančių įmonių partnerių. Todėl MVĮ „e-Leadership”
poreikis yra vadovauti kvalifikuotiems skirtingų sričių
darbuotojams, konsultantams, rangovams, tiekėjams bei
kitiems partneriams.

Sebastiano Toffaletti

PIN-SME generalinis sekretorius
Mažosios ir vidutinės Europos įmonės
yra stipriai priklausomos nuo savininkų ir
vadovų vadovavimo, ypač rinkose, kuriose
IRT gali suteikti konkurencinio pranašumo.
PIN-SME džiaugiasi Komisijos tolesne veikla
dėl rekomendacijų atsižvelgti į MVĮ mokymo
poreikius kaip „e-Leadership” iniciatyvos
dalį.

Be to, MVĮ techninio pobūdžio švietimui būtina įtraukti
„cloud computing”, „big data/data analytics” ir mobiliųjų
programėlių kūrimą, taip pat – programinės įrangos,
žiniatinklio puslapių kūrimą, programavimo kalbas ir
aplinkas.

Mokymo poreikiai – įvairovė
ir praktinės žinios

Naudingiausias skaitmeninių technologijų valdymo mokymas apima „enterprise architecture” ir valdymo mokymą.

Pateiktame paveiksle nurodyti kompetencijos poreikiai,
išsiaiškinti atlikus kokybinį tyrimą.

Kiti „e-Leadership” įgūdžiai apima bendravimo gebėjimus,
klientų bei rinkos supratimą, pokyčių ir projektų valdymą,
verslo plėtrą, pardavimą ir rinkodarą.

Verslo ir sparčiai augančių MVĮ kompetencijos poreikiai, išsiaiškinti atlikus kokybinį tyrimą
• Prognozėms reikia informacijos

• Kūrybiškumas

• Klientų poreikių supratimas

• Savarankiškas mokinys

• Orientacija į sprendimą

• Vadovavimas komandai

• Ryšiai

• Kultūros, internacionalizavimas

Strateginė
lyderystė

• „Big data analytics” ir įrankiai
• „Cloud computing” ir virtualizavimas

• Ryšiai su klientais ir pardavimas
• Partnerystės užmezgimas
• Verslo plėtra

• Mobiliųjų programėlių dizainas ir kūrimas

• Organizaciniai pokyčiai

• Sudėtingos verslo sistemos

• Projektų valdymas

• Žiniatinklio puslapių kūrimas ir įrankiai
• IT architektūra, platformos
architektūra
• Saugos įgūdžiai
• ERP sistemos

• Procesų optimizavimas

Skaitmeninis
nuovokumas

Verslo
nuovokumas

• Socialinė žiniasklaida

• Strateginė rinkodara
• Lanksti metodika
• Business analytics
• Rinkos analizė
• Finansiniai įgūdžiai

Šaltinis: „Empirica 2015“
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Savarankiškas mokymasis vyrauja
įvairioje ir turiningoje mokymo
kultūroje

Peter Kelly

Praktinės veiklos profesorius, sparčiai augantis verslas, kviestinis profesorius, verslo
mokykla, Dublino trejybės koledžas, kviestinis profesorius, dizaino mokykla (MADA),
„Pontificia Universidad Catolica de Chile”,
Santjagas

Ander Michelena

ticketbis.com vadovas ir vienas iš įkūrėjų

Ateities lyderiai turi atrasti verslininkus ir
suteikti jiems įgaliojimus – verslo gyvybingumas priklauso nuo galimybės pasinaudoti
proga ir išnaudoti jos pelningumą.

Interneto verslas mums parodė kartojimo
svarbą. Tačiau žmonės paprastai nesupranta, kad tai veikia visą verslą. Inovatyvi
įmonė turi nuolat kartoti, kuo ji užsiima:
nuolat kalbėti apie savo gaminį, struktūrą,
pagrindines vertybes. Nuolat savęs klausiame: „Ką darome blogai? Ką būtų galima
patobulinti?“

Sutelktų, trumpų, lanksčių ir
prieinamų formatų poreikis

Greta poreikių nustatymo 2015 m. kovo–gegužės mėn.
buvo atliktas 118 MVĮ mokymo praktikos tyrimas. Populiacija nebuvo reprezentatyvi, todėl yra šiek tiek šališkumo,
susijusio su Danijos respondentais, bet rezultatai vis tiek
vertingi.

Tyrimas atskleidė mokymo ir švietimo paslaugų formato
bei pritaikymo poreikius: savarankiškas mokymasis ir
individualus konsultuojamasis ugdymas yra svarbūs, nes iš
darbo galima pasitraukti tik trumpai. Konsultacijų projektai dažnai naudojami norint perduoti žinias ir įgyti kompetencijų.

Iš 118 atsakiusių MVĮ 114 bent vieną „svarbų“ mokymosi
šaltinį nurodė iš 12 mokymosi šaltinių sąrašo. Vidutiniškai
kiekviena MVĮ įvardijo šešis šaltinius. Paaiškėjo, kad
specialusis mokymas yra svarbiausias MVĮ mokymo
formatas. Dažnai cituojamos pramonės arba profesinio
mokymo įstaigos ir „mokymasis naudojantis konsultantų
paslaugomis”: 56 % ir 55 %. Aukštojo mokslo institucijos
yra laikomos mokymo paslaugų teikėjomis, tačiau dažniausiai tik pavienių kursų (49 %), o ne visos apimties
programų (23 %).

Pirmumas teikiamas prieinamam keleto dienų trukmės
mokymui patogiu laiku, susijusiam su svarbiomis verslo
problemomis.
Tačiau įkūrėjai ir pagrindiniai darbuotojai dažnai yra įgiję
gerą aukštąjį išsilavinimą. Tikslinis mokymas ir tvirti žinių
pagrindai yra svarbūs ieškant „e-Leadership”.

100 %
90 %
80 %

0%
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Kita
88 %
Universiteto / aukštojo mokslo įstaigų
visos apimties
programos 23 %

10 %

Inkubatoriai,
„clusters”
36 %

20 %

Universiteto / aukštojo
mokslo įstaigų
atskiri kursai 49 %

30 %

Profesinis konsultuojamasis
ugdymas / mentorystė
50 %

40 %

Mokymasis naudojantis
konsultacijomis
55 %

N = 118, „Empirica” internetinis tyrimas,
2015 m. kovo–gegužės mėn.
Šaltinis: „Empirica 2015“

50 %

Interneto kursai,
„e-Learning”
56 %

MVĮ, kurios kaip „svarbų“ mokymosi šaltinį savo įmonėje įvardijo
„e-Leadership” įgūdžių
sritis, procentas

Pramonės / profesinės
švietimo įstaigos
56 %

60 %

Specialus savarankiškas mokymasis
70 %

70 %

„e-Leadership” mokymas ir švietimas

visoms trims kompetencijos sritims arba sutelkti dėmesį į
vieną ar dvi sritis, kai jos papildo esamus įgūdžius ir
kompetencijas.

Robert Kopal

Fil. m. dr., Tyrimų ir plėtros fakulteto dekano
pavaduotojas, Algebros universiteto koledžas

„e-Leadership” išnaudoja atsirandančių technologijų,
kurios paruoštos įgyvendinti, tendencijas, o vėliau pritaiko
jas prie skaitmeninių technologijų raidos bei panaudojimo
rinkoje. Pagrindines dabarties tendencijas, pvz., mobilumo, „Cloud Computing”, „Big Data analytics”, socialinės
žiniasklaidos technologijų, „Internet of Things”, klientų
aptarnavimo IT ir IT saugos, reikia reguliariai tikrinti, kad
nebūtų atsiliekama nuo naujovių.

„e-Leadership” – tai ne tik geriausias IRT
panaudojimas ir vertės organizacijai suteikimas. Tai daug daugiau. Tai pasiruošimo
klausimas: jei esate pasiruošę, „e-Leadership” yra evoliucija; jei nesate pasiruošę,
„e-Leadership” bus revoliucija. Bet kokiu
atveju skaitmeninėje realybėje reikia visko.

MVĮ bei naujai įsteigtos įmonės labai įvairios technologinės, organizacinės ir pridėtinės vertės grandinės požiūriu,
vadinasi, yra skirtingų „e-Leadership” įgūdžių poreikių,
todėl sukurta „e-Leadership” pasiūlymų sistema.

Šios technologijų tendencijos turi būti aptartos su MVĮ.
Mes tai padarėme, tada dirbome su sėkmingomis MVĮ,
įskaitant sparčiai augančias „gazeles”, siekiančias plėstis
užsienyje. Teorinės „e-Leadership” ir atsirandančių
technologijų apibrėžtys susiduria su realiais lyderystės
poreikiais, MVĮ įgūdžių poreikiais ir kliūtimis, trukdančiomis įtraukti įžvalgas į švietimo pasiūlymų formatą.

Kartu su „e-Leadership” įgūdžių apibrėžtimi bet koks
„e-Leadership” švietimas turėtų suteikti sąlygas siekti
pagrindinio tikslo: panaudoti skaitmenines technologijas
naujovėms. „e-Leadership” pasiūlymai gali būti skirti

Tyrimais paremtas švietimo pasiūlymų projekto pagrindas

Apibrėžtis

Skaitmeninės naujovės ir pertvarka

Skaitmeninis nuovokumas ir verslo nuovokumas bei strateginės
lyderystės įgūdžiai

Komponentų įgūdžių
ir kompetencijų
grupavimas: e-CF
ir kt.
Šaltinis: „Empirica 2015“

Technologijų
tendencijos

Pramonės
poreikiai

Verslo galimybės ir
iššūkiai:
• Mobilumas
• „Cloud Computing”
• „Big Data analytics”
• Socialinės
žiniasklaidos
technologijos
• „Internet of Things”

Svarba specialistui ir
„e-Leadership” įgūdžiai MVĮ bei naujai
įsteigtose įmonėse

Technologijų tendencijų pritaikymas ir
reikšmė

Esami kursai
ir programos

Turimų
įgūdžių
trūkumai

Esama politika
ir iniciatyvos

Mokymosi ir
mokymo realybė,
įgūdžių įgijimas

Geriausia praktika ir
išmoktos pamokos

Aukštojo mokslo ir
vadovų mokymo įstaigų
patirtis ir reikalavimai
joms

Programos pasiūlos
ir poreikių neatitikimas

Pageidavimai dėl
turinio ir formato
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Kas yra „e-Leadership” mokymo pasiūlymas?

Be to, pasiūlyme turėtų būti:
• Dėmesys naujovėms: verslo naujovės / pertvarkymo
galimybės yra pasiūlymo dalis arba
• Tinkamumas verslui: užuot pritaikius akademinėms
pratyboms, dėmesys sutelkiamas į pritaikymą
profesinėje arba organizacijos aplinkoje.
• Strateginė svarba: technologijų svarba verslui dėstoma
kartu su jų „techniniu” pritaikymu.

Dr. Māra Jākobsone

Latvijos „e-Skills” koalicijos koordinatorė,
LIKTA viceprezidentė
„e-Leadership” įgūdžių iniciatyvoje turėtų
būti atsižvelgiama į specialius MVĮ mokymo
poreikius, nes jos sukuria didelę dalį Europos
verslo ir darbo vietų. Trumpalaikio neoficialaus mokymo ir asmeniniams poreikiams
pritaikyti „e-Leadership” įgūdžių kūrimo
planai galėtų papildyti oficialią švietimo
sistemą.

Pasirodo naujų „e-Leadership” mokymo
pasiūlymų
Aukštojo mokslo kursų ir MOOC, kuriuos siūlo aukštojo
mokslo institucijos, skirtų MVĮ arba verslininkams ir
aukštos kvalifikacijos specialistams, analizė parodė, kad
visoje ES galima rasti tik 56 programas, kurios atitinka
visus tris „e-Leadership” kriterijus. Trys iš jų yra vadovams
skirtos magistro studijų programos, keturios – MBA, 22 –
technikos mokslų magistro, 19 – kitokių magistro programų ir 8 ne magistro studijų programos. Tik aštuonios iš jų
trunka 12 mėnesių arba trumpiau: šešios iš jų yra ne magistro, o dvi yra kitokių magistro studijų programos. „e-Leadership” švietimo trūkumas stulbina; be to, yra ribotas
skaičius trumpalaikių programų, atitinkančių MVĮ ir naujai
įsteigtų įmonių poreikius.

Hugo de Sousa

ALPHAPPL įkūrėjas ir vadovas
„e-Leadership” neįmanoma be žmonių.
Europoje yra daug nedirbančios
„intelektualios darbo jėgos”. Turime toliau
perkvalifikuoti tuos, kurie dirba dėl geresnės
ateities. Nedarbas turi būti pervardytas į
„karjeros krypties keitimą“.

„e-Leadership” galima apibūdinti kaip lyderystės, verslo ir
skaitmeninį nuovokumą, kuris skiriasi nuo tradiciškai
suvokiamo IT bei kitų verslo funkcijų atskyrimo.

Algebros universiteto koledžo „e-Leadership” MBA
programa, Zagrebas (Kroatija)

Trys svarbūs kriterijai norint atskirti „e-Leadership”
pasiūlymą nuo švietimo pasiūlymo:
• Tikslinės grupės tinkamumas: „e-Leadership”
pasiūlymas yra skirtas tam tikriems verslo savininkams
ir vyriausiems specialistams, turintiems aukštesnio lygio
įgūdžių bei sprendimų priėmimo galią, o ne jauniems
specialistams ir studentams. Vidutinių įmonių tikslinė
grupė yra vadovų lygmuo.
• Skaitmeninis pritaikymas: jei objektas nėra pačios IT, jų
pritaikymas IT pagrįstai įmonei turėtų būti matoma
mokymo programos dalis.
• Įgūdžių lygio tinkamumas: mokymo rezultatai viršija
bakalauro laipsnio lygį, t. y. jie gali būti magistrantūros
kurso komponentai.
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Įvairūs keliai, vedantys į
„e-Leadership”, yra nepakeičiami

Vystantis „e-Leadership” įgūdžiams, įmonių poreikiai
paprastai atsidurs ant aukštesnių „e-Leadership” kopėčių
pakopų arba turimi įgūdžiai bus diversifikuojami ir lavinami
tame pačiame lygmenyje.

MVĮ vadovų „e-Leadership” įgūdžių profiliai negali būti
įgyti tik iš universiteto „e-Leadership” programos. Paprastai tai yra per karjerą, mokymąsi ir savišvietą, pvz.,
mentorystė ir konsultuojamasis ugdymas, sukauptos
patirties rezultatas.

„e-Leadership” procesas gali tęstis nuo supratimo ir
smalsumo iki skaitmeninės pertvarkos vizijos bei naujovių
galimybių – tada reikės paversti tai į įgyvendinimo planą.
Informaciniai renginiai ir atviros paskaitos supažindina su
tema daugiau asmenų iš tikslinių grupių bei skatina turėti
savo viziją. Vėlesni tikslingesni renginiai gali būti panaudoti individualiems poreikiams įvertinti. Tolesni etapai gali
apimti specialių „e-Leadership” įgūdžių lavinimą ir
kompetencijų ugdymą naudojant tradicines švietimo
programas, specialius mokymo kursus arba konsultuojamąjį ugdymą bei bendrą žinių kūrimą.

William Stevens

„Tech Tour” vadovas www.techtour.com

+

<< Mokymo ir švietimo intensyvumas>>

+

Įmonių vadovai ir verslininkai labiau nei bet
kada verčiami greitai judėti, kad jų organizacijos būtų lanksčios ir gyvybingos. Todėl labai
svarbus investavimas ir partnerystė,
efektyviai sustiprinantys lyderystės įgūdžius
ir strateginius išteklius. Valdybos narių ir
suinteresuotųjų šalių vaidmuo yra valdyti
lyderystę, kad būtų įveikti šie iššūkiai.

„e-Leadership” procesas kaip „e-Leadership” verslo poreikių
ir švietimo bei mokymo pasiūlymų sistema

Technologijų kryptis

Skaitmeninės
naujovės:
strateginis požiūris,
skirtas
MVĮ

„e-Leadership”:
naujovių,
technologijų ir
informacijos
valdymas
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„Planning
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„Social
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Strategy”
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Security&
Resilient
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„Leading
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Šaltinis: „Empirica 2015“
Grafika: Tobias Hüsing, „Empirica”
Kecheng Liu, Maks Belitski,
Weizi Li, Henley verslo mokykla,
Alvaro Arenas, IE verslo mokykla,
2015

Vadovų
magistro studijų
programos
„IT Governance
& Enterprise
IT Architecture”
Metodas

„Winning
at Customer
Dev’ment
Sales”

„Partner
management”

„IT Marketing”

MOOC
Mišrus
mokymas

„Business
Analytics”

Vaizdo įrašai
ir F2F
F2F

Trukmė

„e-Leadership” proceso etapai:
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Įmonės „e-Leadership” branda >>
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Kompetencijos
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„e-Leadership”

MVĮ skaitmeninių technologijų įgūdžiai

Partnerių institucijų aukštojo mokslo ir vadovų mokymo
kursai padeda šiame procese ir patenkina įvairius „e-Leadership” poreikius skirtinguose etapuose. Poreikiai
įvairuoja nuo operacinių iki strateginių, nuo skaitmeninių
technologijų iki verslo poreikių. Būsimi mokiniai, turintys
verslo arba IT srities išsilavinimą, gali pasirinkti operacinio
arba strateginio lygio atskaitos taškus.

Švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai turėtų turėti
galimybių kurti bei siūlyti tinkamas mokymo programas ir
kursus, skirtus įvairiems šio „e-Leadership” proceso
etapams. Neskaitant universitetų ir verslo mokyklų,
paslaugų teikėjai gali apimti profesines ir pramonės
mokymo įstaigas, prekybos ir pramonės rūmus, konsultuojamojo ugdymo ir konsultavimo organizacijas bei leidėjus.
Aukštojo mokslo ir komercinio arba pusiau komercinio
mokymo medžiagos teikėjai gali siūlyti kursų bei programų ir internetu, ir nenaudojant tinklo. Konsultavimas ir
konsultuojamasis ugdymas gali būti pritaikyti specialiems
įmonės poreikiams.

Pablo Hernandez

„McKinsey & Company” partneris
Iniciatyva „Generation Spain” skirta
jauniems bedarbiams: suteikia įgūdžių ir
gebėjimų, kurių reikia darbdaviams. Ieškome
partnerių, kurie mokytų jaunąją lyderių
kartą nauju būdu: derindami socialinius, pasiruošimo dirbti ir lyderystės įgūdžius kartu
sutelkiant dėmesį į pramonės skaitmeninių
technologijų profesijas

Visų ES valstybių narių švietimo ir mokymo sistemos turi
greitai prisitaikyti. MOOC siūlo išplečiamumą ir didelę
aprėptį, tačiau tyrimas parodė tik ribotą dabartinę
„e-Leadership” aprėptį. Patikima paslaugų teikėjų ir

„e-Leadership” mokymas pagal darbo rinkos poveikio galimybes ir įmonės egzistavimo ciklą
Darbo jėgos pasiūlos poveikis:

Išplečiamumas
Masinė rinka

MOOC

įmonės egzistavimo etapas

Naujovės ir pertvarka:

Tiekėjų produktams skirtas mokymas ir sertifikavimas
Mokymo įstaigų pasiūlymai
Naujai įsteigta
įmonė

Besiplečianti įmonė

Vietinio verslo
rėmimas steigiant skaitmeninius
inkubatorius ir „clusters”
Verslumo
mokymo
pradinis
aukštasis
mokslas

MVĮ

Didelė įmonė

Aukštojo mokslo / trumpieji vadovų
mokymo „e-Leadership” kursai

Aukštojo mokslo ir visos apimties
vadovų mokymo „e-Leadership” programos

Rizikos
kapitalas
Konsultuojamasis ugdymas ir konsultavimas
Individualus

Šaltinis: „Empirica 2015“
Grafika: Tobias Hüsing, „Empirica”, Kecheng Liu,
Maks Belitski, Weizi Li, Henley verslo mokykla,
Alvaro Arenas, IE verslo mokykla, 2015
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mokymo naudoti produktą bei produktų sertifikavimo
rinka, skirta tolesniam profesiniam mokymui, ne visiškai
patenkina „e-Leadership” poreikius. Trumpi aukštojo
mokslo ir vadovų mokymo institucijų kursai, kurie aiškiai
skirti „e-Leadership”, yra ribotai pasiekiami, o konsultuojamojo ugdymo ir konsultavimo paslaugos brangiai kainuoja. Kaip variantas turėtų būti apsvarstytas savarankiškas
mokymasis. Didžiausia „e-Leadership” švietimo tobulinimo pažanga dabar matoma MOOC ir savarankiškame
mokymesi, taip pat svarbūs aukštojo mokslo ir vadovų
mokymo (antrosios pakopos) visą gyvenimą trunkančio
mokymosi pasiūlymai bei specialistų rengimo paslaugų
teikėjai.

Maks Belitski

Fil. m. dr., verslumo rektorius, Henley verslo
mokykla
JK verslininkai ir MVĮ „e-Leadership” sistemą
supranta kaip efektyvų mechanizmą technologijoms atpažinti, pritaikyti, pertvarkyti
ir išnaudoti. Ji suteikia galimybę efektyviai
suderinti IT ir verslo strategijas siekiant
atsinaujinti ir pritraukti klientų.

Steven de Haes

Profesorius, informacinių sistemų valdymas,
Antverpeno universitetas, Antverpeno vadybos mokykla, IT derinimo ir valdymo tyrimų
institutas

Penki pirmaujantys universitetai
ir verslo mokyklos

Mūsų ekonomikos skaitmeninė pertvarka
sukuria MVĮ galimybių naujovėms, tačiau
kartu ir verslo pavojų. „e-Skilled business” ir
IT lyderiai yra pagrindiniai sėkmės veiksniai
valdant skaitmeninius išteklius, palaikančius
MVĮ IT vertės kūrimą.

Siekiant pašalinti tinkamo „e-Leadership” švietimo
trūkumą, penki universitetai ir verslo mokyklos yra
pasiruošę dirbti su „gazelėmis” ir MVĮ siekdami aptarti jų
mokymo ir švietimo poreikius bei sukurti atitinkamas
švietimo programas.

Kecheng Liu

Taikomosios informatikos profesorius, Henley verslo mokykla, Redingo universitetas

Valentina Ivanova

Docentė, informacinės technologijos ir
paslaugos, New Bulgarian University

Skaitmeninių technologijų strategija ir galimybės yra būtinoji sąlyga norint efektyviai
valdyti ir naudoti informacijos išteklius, kurie
savo ruožtu yra svarbūs bet kurio verslo,
naudojančio IRT savo operacijose, sėkmei.

Aukštojo mokslo institucijų programų
lankstumas padeda studentams ir verslininkams siekti kuo didesnės verslo vertės esant
savo švietimo poreikių ir tikslų savininkais.

Andrea Carugati

Alvaro Arenas

Docentas, fil. m. dr., IS
tyrimo grupės vadovas, IT magistro studijų
vadovas, Orhuso universitetas

IE verslo mokyklos informacinių sistemų
profesorius
Norint pašalinti „e-Leadership” įgūdžių
trūkumus reikia, kad bendradarbiautų
paklausos ir pasiūlos suinteresuotosios
šalys bei kurtų naujus švietimo pasiūlymus.
„e-Leaders” turi būti prisitaikantys problemų
sprendėjai, turintys tvirtų vadybos įgūdžių
bei galimybių išnaudoti skaitmenines
technologijas savo versle. IE verslo mokykla
sukūrė kursų portfelį, kad studentai būtų
ruošiami tapti ateities „e-leaders”.

„e-Leadership” įgūdžiai peržengia sprendimų
priėmimą verslo ir IT srityse. Tikroji „e-Leadership” yra sprendimų savalaikiškumo
supratimas, kad organizacijoms sektųsi kuo
geriau.
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MVĮ skaitmeninių technologijų įgūdžiai

„Agile University” požiūris:
trumpų „e-Leadership” kursų serija
New Bulgarian University

Atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius sudaromas
praktinių žinių, techninių ir strateginių kursų mišinys:
• „Strategy Development for Digital Intensive
Organizations”;
• „Cyber Security And Resilient Business”;
• „IT Marketing”;
• „Cloud Technology”;
• „TSP (Total Software Process) Executive Strategy”;
• „Leading a Development Team”.

New Bulgarian University (NBU) tyrimo darbų centre yra
įžvalga, kad
• MVĮ reikalingos universitete suteikiamos žinios bei
įgūdžiai, tačiau
• aukštojo mokslo institucijos nepripažįstamos
kaip mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikėjos.

Moduliniai pusės dienos trukmės kursai,
susiję su MVĮ augimu, socialinės žiniasklaidos rinkodara ir verslo analize Orhuso universitete – „e-Leadership” serija

Siekiant išspręsti šią problemą, kuriant kursus sutelkiamas
dėmesys į nepertraukiamą mokymo programos tobulinimą remiantis lanksčia nuolat naujovėmis papildoma
metodika. Tradicinis požiūris, kuriame laikomasi karjeros
raidos „krioklio” modelio, kliudo greitai reaguoti į kintančius įgūdžių poreikius.

Orhuso universitetas sukūrė keturių kursų „e-Leadership”
seriją, pagrįstą nustatytais poreikiais. Kursai patenkina
koncentruotų žinių perdavimo MVĮ poreikį – pusės dienos
trukmės kursuose pasiekiami pageidaujami mokymosi
rezultatai. Šie kursai buvo plačiai taikomi universiteto MVĮ
ekosistemoje, galima išbandyti trejus kursus.

MVĮ reikia lankstumo, todėl „Agile University” reaguos į
šiuos poreikius.
Vietoj NBU siūlomų dvejų–ketverių metų trukmės pastovios švietimo programos:
• Mokymo proceso pradžioje MVĮ apibrėš savo strateginį
tikslą ir verslo poreikius.
• MVĮ pasitars su universitetu ir bus paruoštas
trumpalaikis švietimo pasiūlymas.
• Bus sudarytas modulinis galimų pasiūlymų sąrašas.
• MVĮ pasirenka švietimo modulius, kurie jų verslui 		
suteikia didžiausią vertę.
• Prasideda „švietimo sprintas”.
• Po sprinto atliekama sprinto apžvalga siekiant
patikrinti, kas atlikta, ir išanalizuojama sprinto retros
pektyva siekiant geriau suprasti procesą bei pasiūlyti
patobulinimų.
• Tada MVĮ verslo poreikiai iš naujo įvertinami
atsižvelgiant į strateginį tikslą ir
• Bus sudarytas naujas modulinis švietimo pasiūlymų
sąrašas, kuriame bus atsižvelgiama į naujus poreikius ir
MVĮ suteikiama didžiausia vertė.

Tikslas yra toliau siūlyti ir pritaikyti šiuos kursus.
Orhuso universiteto sukurtos pateiktys:
• „Social Media Strategy”;
• „Business Analytics”;
• „Planning/Managing for Growth”;
• „Partner management/ virtual business networks”.

Dviejų esamų ilgų programų pritaikymas Antverpeno vadybos mokykloje
atsižvelgiant į MVĮ poreikius
Trumpalaikių pasiūlymų, lanksčių kursų, skirtų verslui
svarbioms IT, trūkumas ypač pasireiškia IT saugos,
architektūros ir valdymo srityse; nėra pasiūlymų, specialiai
skirtų mažesnėms ir neseniai įkurtoms įmonėms.
Antverpeno vadybos mokykloje vadovams skirtos magistro studijų programos „IT governance” ir „Enterprise
Architecture” nebuvo pritaikytos MVĮ bei verslininkų
tikslinės grupės poreikiams.

Sprinto trukmė gali būti nuo savaitės iki semestro.
Šis sprinto ir peržiūros procesas gali tęstis siekiant strateginio tikslo, taikant mokymosi visą gyvenimą požiūrį ir
bendradarbiaujant MVĮ bei universitetui.
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Įsitraukusi į MVĮ tyrimus, Antverpeno vadybos mokykla
galėjo pritaikyti magistro studijų mokymo programas bei
laikytis interaktyvesnio ir labiau poreikius atitinkančio
požiūrio į esamos magistro studijų programos dėstymą.

Atsižvelgiant į MVĮ poreikius buvo iki galo sukurta keturių
dienų trukmės programa „e-Leadership Skills: New
Technology and Business Architecture”. Nors dar nedėstytas kaip realus kursas, jis toliau bus siūlomas Henley ir šiuo
metu pateikiamas pakete su kitomis vadovams skirtomis
mokymo programomis „Be Exceptional”.

Remiantis tyrimo išvadomis buvo nuspręsta mokymo
programoje daugiau vietos skirti individualiam konsultuojamajam ugdymui, taip priartinant paslaugą prie konsultavimo.

Be to, Henley apsisprendė dėl dviejų etapų seminarų su
tiksline grupe, kad būtų parodytas „e-Leadership” mokymo pritaikymas realiose situacijose.

Nauja verslo mokyklos vadovų
mokymo programa, skirta MVĮ,
bei du seminarai Henley verslo
mokykloje ir MOOC, pristatantys
„e-Leadership” MVĮ

Taip pat buvo pertvarkytas verslo ir IT suderinamumo
kursas, kad tiktų MVĮ auditorijai.
Šiuo metu kuriamas MOOC, tikslinei grupei pristatantis
„e-Leadership”.

Henley verslo mokykla parodė „e-Leadership” mokymą
sparčiai augančioms ir verslioms MVĮ keturiose skirtingose
srityse.

– Spartinti įmonės augimą
ir naujovių diegimą
ugdant efektyvius
„e-Leadership” įgūdžius
– Organizacijos
efektyvumo didinimas

Strateginė
lyderystė

– Konkurencingumas taikant
skaitmenines ir IT strategijas
– Apyvartos didinimas efektyviai
pritaikant skaitmeninių
technologijų įgūdžius

Skirtingų sričių
lyderis, vadovaujantis keleto lygių
komandoms

Skaitmeninis
nuovokumas

• Skaitmeninių technologijų
tendencijų išnaudojimas
• Verslo ir IT suderinimas
• Verslo duomenų analizė
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• Pardavimo įgūdžiai
• Strateginė rinkodara
• Valdymas ir
• Patekimas į rinką
• Investavimo įgūdžiai

Verslo
nuovokumas

„e-Leadership”

MVĮ skaitmeninių technologijų įgūdžiai

Išskirtinis MOOC ir MVĮ vadovams skirtas kursas, dėstomas Instituto de
Empresa (IE Business School)

Politikos rekomendacijos
Nurodytos rekomendacijos siūlomos siekiant užtikrinti,
kad Europa artimoje ateityje turėtų pakankamai „e-Leadership” įgūdžių. Jas turi įgyvendinti pramonės ir švietimo
sektoriaus suinteresuotosios šalys, vyriausybės bei kitos
suinteresuotosios šalys valstybių narių lygiu, taip pat – Europos Sąjungos institucijos. Jos suteikia veiksmų planą,
kaip Europoje įgyti „e-Leadership” įgūdžių visuose
lygmenyse.

Skaitmeninės technologijos gali padėti MVĮ tapti
konkurencingesnėms keičiant strategiją ir kryptį, kartu
didinant efektyvumą. Šiame kurse IE verslo mokykla
apžvelgia vertingą IT projektą ir tiria, kaip technologijų
pertvarka suteikia vertę.
Kursas buvo individualiai dėstomas IE verslo mokykloje
Madride ir tuo pačiu metu transliuojamas kaip MOOC. Jį
vedė trys profesoriai iš IE verslo mokyklos: Alvaro Arenas,
Jose Esteves ir Silvia Leal.

1 rekomendacija. Tyrimai ir mokymas
Nacho de Pinedo

Verslininkas ir verslo angelas, ISDI interneto
plėtros institutas

Remiantis empiriniais duomenimis kursas „Skaitmeninių
naujovių ir „IT Governance” valdymas” buvo pertvarkytas
ir pritaikytas tikslinės grupės poreikiams. Programoje yra
SPOC („Small Private Online Courses”) ir klasikiniai
sujungti mokymo formatai, kuriuose derinamas individualus mokymas ir internetinių diskusijų forumai. Programa
buvo sėkminga ir bus tęsiama kitais metais.

Mes gyvename ne pokyčių laiku, bet keičiantis laikams. 20 amžiuje sukurtos lyderystės,
talento, įgūdžių ir požiūrio sampratos turi
būti peržiūrėtos, kad atitiktų šios naujos
skaitmeninės eros tempą.

Tyrimai atskleidė, kad trūksta „e-Leadership” mokymo
programų ir kursų, skirtų Europos MVĮ bei naujai įsteigtoms įmonėms. Tai taikoma aukštajam mokslui ir vadovų
mokymui, mokymo paslaugų teikėjams, internetinių bei
mišriojo mokymo paslaugų teikėjams. Nė vienas iš šių
žaidėjų dabar neturi pakankamo sprendimų portfelio,
skirto „e-Leadership” įgūdžiams suteikti integruotu,
pripažintu ir akredituotu formatu. Be to, jie vis tiek turi
įrodyti, kad tinkami tokiam mokymui.
Europos universitetams ir verslo mokykloms būtini
esminiai pokyčiai siekiant tapti visą gyvenimą trunkančio
akademinio lygmens mokymosi paslaugų teikėjais
specialistams, taip pat – išimtinai aukštojo mokslo
institucijomis. Pažanga yra lėta, būtini drąsesni veiksmai
siekiant dirbti su
• naujais internetinio švietimo paslaugų teikėjais, 		
įžengiančiais į švietimo ir mokymo rinką,
• įvairia tarptautinių studentų bendruomene, kuriai
būdingas kintantis „pirkimo” elgesys, bei
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„Cloud
Computing”

Mobilieji
įrenginiai

SKAITMENISocialinė
NĖS
LYDERYSTĖS žiniasklaida
ĮGŪDŽIAI

„Big Data
Analytics”

Tyrimai ir mokymas

Pasenusios
IT sistemos

„Internet of
Things”

Suinteresuotųjų šalių
koordinavimas

Stebėjimas ir
lyginamoji analizė

Politinis
įsipareigojimas

Kūrimas

Visų lygių koalicijos

Stebėjimo mechanizmai

Europos Sąjunga

Priėmimas ir
išplečiamumas
Rėmimas

Valdymas

Geriausia praktika

Valstybės narės

Ryšiai

Tarptautinis bendradarbiavimas

Suinteresuotosios šalys

Greta naujų tipų ir būdų pristatyti skaitmeninės lyderystės
švietimą ir mokymą reikia, kad universitetai ir verslo
mokyklos stiprintų tyrimų pastangas bei toliau apibrėžtų
skaitmeninę lyderystę bei organizacinius ir žmogiškuosius
veiksnius siekiant sėkmės įmonės aplinkoje.

• vis sunkėjančiu mokymu, siūlomu specifiniuose
moduliuose, kuriuos galima įvairiai derinti („išskirtiniai
studentai”), taip pat reikalaujant
• hibridinio mokymo modulių, kad būtų pasiekta nauja
mokymo kokybė (pvz., žaidimų principų pritaikymas
realybėje, virtualiojo bendradarbiavimo aplinkos,
internetiniai egzaminai ir testai, asmeniniams
poreikiams pritaikyti mokymo pasiūlymai ir kt.).

Prof. Mika Helenius

Alto universitetas, Suomijos informacijos
apdorojimo asociacijos vicepirmininkas

Tyrimas parodė, kad „e-leaders”, ypač MVĮ bei naujai
įsteigtose įmonėse, juda pasirenkamojo mokymo turinio
strategijos link ir reikalingų profesinių žinių įgyja įvairiais
kanalais: MOOC, mišrusis mokymas ir trumpieji kursai.

Europos organizacijos turi atgauti savo konkurencingumą sustiprindamos programinę
įrangą naudojančio verslo lyderystę. Siekdamas sustiprinti „e-Leadership” įgūdžius
Aalto universitetas inicijavo dvi „e‐Leadership” programas: skaitmeninių paslaugų
dizaino ir inžinerijos bei ateities CIO verslo
vykdymo bei informacinių sistemų inžinerijos
magistrantūros programą.

Bendradarbiavimo tarp aukštojo mokslo ir pramonės /
verslo rėmimas bei skatinimas yra ES aukštojo mokslo
modernizavimo esmė ir pagrindinė „Erasmus+“ programos
funkcija (2014–2020 m.), ypač steigiant „Strategic and
Knowledge Alliances”. Jie pritaikyti suteikti hierarchinę
partnerystę aukštojo mokslo ir verslo / pramonės sektorių
bendradarbiavimo projektams.

Kaip parodyta toliau, Europoje yra finansavimo šaltinių,
reikalingų norint stiprinti tyrimų veiklą šioje srityje, tai galima įgyvendinti Europos ir nacionaliniu lygiu, o esamą
veiklą modifikuoti siekiant suformuoti ir sukurti naują
Europos tyrimų darbotvarkę dėl šios ir kitų sričių, kurios
itin svarbios Europos pramonės ir darbo rinkai.
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Įgyvendinimo galimybių finansavimas

• Mokymo paslaugų teikėjai, aukštojo mokslo ir vadovų
mokymo paslaugų teikėjai bei konsultantai turi toliau
tobulinti ir remti „e-Leadership” bei išnaudoti
„e-Leadership” mokymo kursų / programų kūrimo
galimybes bei aprūpinti MVĮ ir naujai įsteigtų įmonių
vadovus
• Mokymo ir švietimo paslaugų teikėjai, pramonės ir
amatų rūmai, tarpininkai, sektorių organizacijos turi kurti
strateginius aljansus su pramone, kad būtų pasiūlytos
tinkamos „e-Leadership” programos
• Suinteresuotosios šalys, kuriančios naujas mokymo
programas, pagrįstas Europos „e-Leadership” iniciatyvomis ir mokymo programų rekomendacijomis, profiliais,
ženklinimo ir kursų pavyzdžiais
• Mokymo paslaugų teikėjai turi pritaikyti esamas
programas ir kursus, kad būtų patenkinti MVĮ bei naujai
įsteigtų įmonių poreikiai: „e-Leadership” moduliai,
reikalingi konkretiems įgūdžiams ugdyti, atsižvelgimas
į šio profilio besimokančiųjų „apetitą“ ir „pirkimo” elgseną,
įskaitant mišraus mokymo modulius, pvz., MOOC
• Universitetai ir verslo mokyklos turi įgyvendinti mokymosi
visą gyvenimą paradigmą ir tapti tokio mokymosi
paslaugų teikėjais, siūlančiais skirtingo tipo ir dydžio
vadovų švietimo bei mokymo programas ir kursus įvairiai
bendruomenei visuose darbo ciklo etapuose
• Ištyrinėti galimybes ir sukurti bei įgyvendinti spartesnio
trečiųjų šalių sertifikavimo bei akreditavimo sąlygas
(įskaitant pramonės ir universitetų jungtinio sertifikavimo
galimybes), patrauklias tikslinėms grupėms, siekiančioms
profesinės karjeros
• Universitetai ir verslo mokyklos turi pabrėžti skaitmeninę
lyderystę kaip pagrindinę tyrimų temą ir kurti tinkamas
sampratas, metodikas, teoriją bei mokymo medžiagą
• Europos ir nacionalinio finansavimo šaltiniai, siekiant
sustiprinti tyrimų veiklą „e-Leadership” srityje turi toliau
kurti siekdami sudaryti ir nustatyti naują Europos tyrimų
darbotvarkę šioje ir kitose srityse, kurios labai svarbios
Europos pramonei bei darbo rinkai

Panaudoti Europos Komisijos finansavimo galimybes,
siūlomas toliau nurodytuose šaltiniuose.
• Programa „Erasmus+“ (http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/index_en.htm),
• „Horizontas 2020“, pvz., naujoviški mokymo tinklai,
pagrįsti asmenine partneryste (http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/desktop/en/),
• CEN seminaras, skirtas IRT įgūdžiams (http://www.cen.
eu/work/areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx)
• ES struktūriniai ir socialiniai fondai (http://ec.europa.eu/
regional_policy/en/funding/ ir http://ec.europa.eu/esf/).
• Prieiga prie finansų portalo: http://europa.eu/
youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/

Bernd Böckenhoff

„Academy Cube” vadovas
Skaitmeninių technologijų įgūdžių
suteikimas verslo lyderiams ir sprendimų
priėmėjams yra skaitmeninimo pagrindas
ir Europos ekonominės sėkmės 21 amžiuje
garantas. „Academy Cube” palaiko aktyvų
šių įgūdžių ugdymą ir padeda įmonėms bei
ateities lyderiams pasinaudoti skaitmeniniame pasaulyje atsirandančių galimybių
pranašumais.

EUROPOS „E-LEADERSHIP”
MOKYMO PROGRAMOS REKOMENDACIJOS IR
PROFILIAI
KOKYBĖS ŽENKLAS IR SAVĘS VERTINIMO ĮRANKIS
Pasiekti galima čia: http://eskills-guide.eu/documents/
ir http://eskills-lead.eu/documents/

John Higgins

DIGITALEUROPE generalinis direktorius
DIGITALEUROPE nori prisidėti prie šios
paprastos ir į pramonę nukreiptos valdymo
ekosistemos, kuri padės efektyviai
plėtoti „e-Leadership” programą, vertinti
kokybę ir siekti pripažinimo.
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2 rekomendacija. Suinteresuotųjų šalių
koordinavimas

Peter Hagedoorn

„EuroCIO” generalinis sekretorius
„EuroCIO” didžiuojasi galėdama dalyvauti
iniciatyvoje, kuria „e-Leadership” palaikoma
Europoje, taip pat didžiuojasi, kad su šešiais
Europos universitetais ir verslo mokyklomis
jos sukurta švietimo programa buvo atrinkta
siekiant sudaryti visos Europos „e-Leadership” mokymo programos profilius bei
rekomendacijas. Kartu su kitomis Europos
suinteresuotosiomis šalimis dabar aktyviai
remiame šiuos rezultatus norėdami padidinti
skaitmeninių technologijų talentų pasiūlą bei
sukurti skaidrumą aukštojo mokslo ir vadovų
mokymo rinkoje.

Atsižvelgiant į dabartinį raidos tempą, reikia toliau
mobilizuoti suinteresuotąsias šalis nacionaliniu ir Europos
lygiu siekiant stiprinti „e-Leadership” rėmimą, valdymą ir
bendradarbiavimą.
„e-Leadership” įgūdžių poreikių ir paklausos žinojimas bei
susijusios politikos iniciatyvos ir veiksmai Europoje nėra
tolygūs. Reikia stipinti ryšius visais lygiais. Turėtų būti
siekiama sinergijos su visos Europos kampanijomis
„e-Skills for Jobs” ir „Watify” (2015–2016 m.), ateities
įgūdžių lavinimo ir mokymo iniciatyvomis bei „Didžiąja
koalicija užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti”.

3 rekomendacija. Stebėjimas
ir lyginamoji analizė

Rekomenduojami veiksmai

Dabartiniai kiekybiniai ir statistiniai duomenys turi būti
toliau tobulinami siekiant geriau suprasti „e-Leadership”
įgūdžių poreikį ir pasiūlą. Esami duomenų rinkiniai
neatitinka „e-Leadership” sampratos.

• Geriau koordinuoti suinteresuotąsias šalis siekiant skatinti
„e-Leadership” rėmimo, valdymo ir bendradarbiavimo
veiklą nuosekliu bei efektyviu būdu
• Užtikrinti pagrindinių suinteresuotųjų šalių aktyvų
dalyvavimą ir bendravimą
• Skatinti valstybių narių vyriausybių, suinteresuotųjų šalių
ir asociacijų veiklą, įskaitant mokymo paslaugų teikėjų ir
aukštojo mokslo asociacijas
• Pramonė turi kurti ir siekti ilgalaikės partnerystės bei
bendradarbiavimo su kitomis suinteresuotosiomis šalimis,
įskaitant specialistų asociacijas iš IT pramonės ir IT
vartojimo pramonės
• Universitetai, verslo mokyklos, įdarbinimo organizacijos ir
aktyvūs darbdaviai bei sąjungos turi remti Europos
rekomendacijų ir profilių naudojimą naujoje
„e-Leadership” įgūdžių mokymo programoje
• Skatinti suinteresuotąsias šalis tapti aktyviais partneriais
kuriant efektyvią valdymo struktūrą
• Kurti skaitmeninio švietimo ir mokymo valdymo modelį
bei siekti jį įgyvendinti

Skaitmeninės lyderystės įgūdžių, kaip verslo, skaitmeninių
technologijų ir strateginių įgūdžių rinkinio, negalima
lengvai kiekybiškai įvertinti naudojant esamus duomenų
rinkinius. Esami įgūdžių tyrimai, pvz., PIAAC, naudoja
įgūdžių rodiklių rinkinį, kuris pernelyg didelis „e-Leadership” tikslams. Be to, ISCO kategorijų profesijos
nesutampa su „e-Leadership” aukštos kvalifikacijos
profesijomis. Rinkos tyrimai yra brangūs ir dažnai per
maži, kad būtų galima sukurti palyginamuosius pranešimus apie šalis. „Big Data analytics” yra verta tyrinėjimo.
Reguliarus politikos stebėjimas ir lyginamoji analizė
„e-Leadership” srityje – Europos Komisija ir keletas
valstybių narių praktikuoja tai IRT specialistų įgūdžiams
tobulinti nuo 2007 m. – suteiktų informacijos, kurios
politikos formuotojams reikia norint išsiaiškinti stipriąsias
ir silpnąsias vietas, grėsmes bei galimybes. Europos
Komisija nori reguliariai tęsti šias pastangas (įskaitant
skaitmeninio verslumo politikos stebėjimo veiklą), kad
būtų įvertinama politikos veiklos pažanga.
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Carl Benedikt Frey

• Palengvinti informacijos ir geriausios praktikos mainus
skaitmeninės lyderystės srityje visame pasaulyje su 		
pažangiais universitetais, verslo mokyklomis ir
konsultavimo organizacijomis
• Tęsti geriausios politikos praktikos identifikavimą ir keleto
suinteresuotųjų šalių partnerystės iniciatyvas
• Platinti lyginamosios analizės rezultatus ir geriausios
praktikos pavyzdžius bei skatinti interneto platformų
kūrimą

Oksfordo Martino mokykla Oksfordo
universitete
Europos sprendimų priėmėjai turi tvirtai
suprasti, kaip technologijų, darbo rinkų ir
verslo modelių žlugimas kenkia pramonei,
politikos priemonėms, švietimo ir mokymo sistemoms bei kitoms institucijoms,
įgūdžiams ir „e-Leadership” įgūdžiams, kurių
prireiks ateinančiais metais norint turėti
geras galimybes didėjančioje pasaulinėje
konkurencijoje dėl talentų.

Geriausios politikos praktikos ir iniciatyvų demonstracija
suteikia galimybę Europos suinteresuotosioms šalims
mokytis iš kitų suinteresuotųjų šalių patirties. Konkurencija dėl talentų yra tarptautinė, todėl stebėjimo ir lyginamosios analizės veikla turėtų būti išplėsta, kad apimtų
Japoniją, JAV, Kanadą, Kiniją ir kitas Azijos bei Lotynų
Amerikos šalis.

4 rekomendacija. Politikos
įsipareigojimas
Europos suinteresuotosios šalys ir politikos formuotojai
sutaria, kad skaitmeninė lyderystė ir verslumas bus
svarbiausios politikos temos Europoje ateinančiais metais,
ypač ekonomikos skaitmeninės pertvarkos kontekste.
„Strategic Policy Forum” dėl „Digital Transformation of
European Industry and Enterprises” ataskaitoje yra ES
skaitmeninės pertvarkos politikos rekomendacijų rinkinys
įskaitant „e-Leadership” raidą. Europos Komisija pateikia
„e-Leadership” įgūdžių iniciatyvų nuo 2013 m., o „Digital
Entrepreneurship Monitor” ir kampaniją „Watify” –
2015 m.

Tai galėtų apimti Europos Komisijos, „Eurostat” ir ES
valstybių narių vyriausybes su agentūromis bei institucijomis iš ne Europos šalių. Bendradarbiavimo mechanizmai
turėtų apimti apibrėžtis ir rodiklių sistemas, bendruosius
indikatorių rinkinius ir metodikas, tyrimų vykdymą ir „data
analysis” bei suvienodinti esamus duomenų šaltinius.

Rekomenduojami veiksmai
• Nustatyti naujus informacijos apie „e-Leadership” įgūdžių
poreikį ir pasiūlą duomenų šaltinius, įskaitant socialinės
žiniasklaidos duomenis ir didelio duomenų kiekio analizę
siekiant sukurti išsamią stebėjimo ir prognozavimo
sistemą
• Užtikrinti, kad „e-Leadership” įgūdžių apibrėžtys būtų
pritaikomos prie verslo ir technologinių raidos bei išliktų
tinkamos formuojant politiką
• Analizuoti susijusius „Eurostat” duomenis ir keistis stebėjimo praktika su Azija bei Šiaurės Amerika
• Kurti naujoviškus „e-Leadership” pasiūlos ir poreikių
įvertinimus siekiant nustatyti visos Europos ir nacionalinius stebėjimo mechanizmus, kad
stebėti ir analizuoti būtų galima nepertraukiamai
• Stebėti naują skaitmeninės lyderystės veiklą pasaulyje,
analizuoti pokyčius ir jų svarbą Europai

Bernhard Rohleder
„Bitkom” vadovas

„Bitkom” įsitikinusi, kad reikia skubiai
suvienyti valstybines, pramonės ir švietimo
institucijas, jog būtų įveikti skaitmeninės
lyderystės iššūkiai. Tai taikoma nacionaliniu ir Europos lygiu. „Bitkom” įsteigė savo
akademiją ir artimai bendradarbiauja su
Vokietijos federalinės valdžios ir aukštojo
mokslo sektoriaus institucijomis. Europoje
Komisija ėmėsi „e-Leadership” iniciatyvos
kaip kertinio skaitmeninės ekonomikos
akmens.
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Yves Poilane

„Telcom ParisTech” vadovas ir asociacijos
„Pasc@line” viceprezidentas

• Nacionalinės politikos formuotojai ir suinteresuotosios
šalys turi parodyti įsipareigojimą „e-Leadership”
įgūdžiams ir skaitmeniniam verslumui bei išplėsti savo
pastangas ilgalaikėje perspektyvoje.
• Nacionaliniai fondai ir programos turi būti specialiai
orientuoti remti skaitmeninę pertvarką ir susijusius
įgūdžius, įskaitant ir tuos, kurie reikalingi skaitmeninei
lyderystei.
• ES valstybės narės turi apsvarstyti Europos regioninės
plėtros fondo ir Europos socialinio fondo naudojimą
siekdamos investuoti į mokymo ir mokymosi visą
gyvenimą projektus, padedančius MVĮ pereiti prie
skaitmeninės ekonomikos.
• Nacionalinės vyriausybės ir suinteresuotosios šalys turi
įdiegti geriausią lėšų panaudojimo praktiką remdamosi
sėkmingais projektais.
• Valstybės narės turi naudotis finansavimo programomis
ES ir nacionaliniu lygiu, siekdamos mokyti ir suvesti
kvalifikuotus žmones su įmonėmis, ypač MVĮ.
• Europos Komisija turi surinkti informaciją iš atitinkamų
projektų, kurie remiami naudojantis šiais fondais, ir
parodyti geriausios praktikos pavyzdžius.

Asociacija „Pasc@line” dabar dirba kartu
su CIGREF ir kitais pagrindiniais Prancūzijos
veikėjais skleisdama žinias apie „e-Leadership” įgūdžių svarbą. Visi partneriai sutaria,
kad modelis turi būti dinamiškas: skaitmeninės pertvarkos valdymo įgūdžiai yra ne
tikslas, o procesas, padedantis novatoriškoms įmonėms išvengti Schumpeterio
kūrybinės destrukcijos.

Pamažu atsiranda aktyvumo ir iniciatyvų nacionaliniu
lygiu. Pirmieji pavyzdžiai ir geriausios praktikos atvejai
buvo identifikuoti bei parodyti skirtinguose Europos
Komisijos žiniatinklio portaluose. Nacionalinės politikos
formuotojai ir suinteresuotosios šalys turi tapti aktyvesni ir
parodyti tvirtą įsipareigojimą, taip pat kiekvienoje valstybėje narėje turi įdiegti infrastruktūrą ir įgyvendinti iniciatyvas nacionalinėje politikoje.

Ana Neves

FCT mokslo ir technologijų fondo direktorė,
Portugalijos švietimo ir mokslo ministrė
Portugalijos darbo vietų skaitmeniniame
sektoriuje nacionalinė koalicija 2015 m.
nutarė didinti skaitmeninių technologijų
įgūdžių turinčių specialistų pasiūlą. Ypač skatinami „e-Leadership” įgūdžiai, padedantys
spartinti augimą bei didinti konkurencingumą.

Antonello Busetto

„Assinform” – nacionalinės informacinių
technologijų įmonių asociacijos direktorius
Švietimas yra pagrindinis naujovių ir augimo
veiksnys, todėl „Assinform” ketina artimai
bendradarbiauti su Švietimo ministerija,
universitetais ir „Agency Digital Italy”,
kad naujovių „e-Leadership” įgūdžiai būtų
remiami Italijoje.

Antonio Saravia

Pramonės, energetikos ir turizmo ministerijos „Red.es” skaitmeninės ekonomikos
skyriaus direktoriaus pavaduotojas
Skaitmeninė darbotvarkė Ispanijoje
pritraukė visas suinteresuotąsias šalis
siekti ambicingų nacionalinių tikslų. Dabar
ketiname pradėti kurti nacionalinę koaliciją,
skirtą „e-Leadership”; jos pradžia buvo
neseniai sudarytas nacionalinis strateginis
susitarimas su „Telefonica”, „España Open
Future”.
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Padėka
Šią paslaugų sutartį sudarė Europos Komisijos Vidaus
rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas. André Richier, administracijos vadovas, KET skyrius,
skaitmeninių technologijų gamyba ir tarpusavio sąveika,
buvo pagrindinis mūsų kontaktinis asmuo atliekant tyrimą.

Esame dėkingi už pagalbą ir indėlius, kurių sulaukėme iš
iniciatyvinio komiteto narių: Kumardev Chatterjee
(Europos jaunųjų inovatorių forumas), Laura Delgado
Garcia („Ernst&Young”), Tina Doerffer („Doerffer Leadership Group”) ir Bo Sejer Frandsen (IT forumas).

Pagrindiniai universitetai ir verslo mokyklos, asociacijos
bei MVĮ specialistai tiesiogiai prisidėjo prie darbo pagal šią
paslaugų sutartį. Ypač norėtume padėkoti už Orhuso
universiteto, Antverpeno vadybos mokyklos, Henley verslo
mokyklos, IE verslo mokyklos, INSEAD, Naujojo Bulgarijos
universiteto, PIN-SME, EYIF, CIONET, IDC, EFMD ir
Vokietijos, Ispanijos, Suomijos, Portugalijos, Jungtinės
Karalystės, Prancūzijos bei Čekijos Respublikos vietinių
regioninių „Cluster” renginių šeimininkų paramą.

Taip pat dėkojame kiekvienos ES valstybės narės korespondentams iš mūsų Europos informacinės bendruomenės tyrimų (ENIR) tinklo, Europos konferencijos „Digital
and Key Enabling Technologies Skills”, kuri vyko 2015 m.
birželio 1–2 d. Briuselyje, specialistams ir dalyviams,
pranešėjams, apskritojo stalo specialistams, prisidedantiems prie įvairių renginių visoje Europoje.

Tokių rezultatų nebūtų buvę įmanoma pasiekti be nuoširdaus ekspertų ir suinteresuotųjų šalių iš visų ES valstybių
narių, prisidėjusių prie darbo visu šios paslaugų sutarties
galiojimo metu, dalyvavimo atsakant į internetinių
apklausų ir interviu klausimus bei dalyvavimo vykusiuose
renginiuose.
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Daugiau informacijos
Europos Komisija
Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir
MVĮ generalinis direktoratas
Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas
F/3 skyrius „KET, skaitmeninių technologijų gamyba ir
tarpusavio sąveika”
1049 Briuselis, Belgija
el. pašto adresas: grow-f3@ec.europa.eu
www.eskills-lead.eu

