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Το Cedefop στηρίζει την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων   
 
Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα οι ηλεκτρονικές 
δεξιότητες στην Ευρώπη είναι το κύριο θέμα που απασχολεί το τρίτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων, Implementing a long term e-skills strategy in Europe (Η 
εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες στην Ευρώπη).  
Το συνέδριο, που συνδιοργανώνει το Cedefop και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας), σε συνεργασία με το E-Skills Industry Leadership Board, 
πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο του Cedefop στη Θεσσαλονίκη στις 9 και 10 
Οκτωβρίου 2008 .  
 
Όμως το Cedefop συμβάλλει και με πολλούς άλλους τρόπους στην ανάπτυξη των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων. Μεταξύ άλλων, συμμετέχει στην εκπόνηση κοινών ευρωπαϊκών 
λύσεων σε θέματα όπως η επικύρωση των μη τυπικών και άτυπων γνώσεων, η 
πρόγνωση για τις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες και η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων.   
 
Για την περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων*  η Ευρώπη καλείται να λύσει 
προβλήματα που παρουσιάζονται τόσο στο ανώτατο όσο και στο κατώτατο εκπαιδευτικό 
επίπεδο. Αφενός, η Ευρώπη πρέπει να προσελκύσει αρκετούς εμπειρογνώμονες στον τομέα 
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ώστε να καλύψει την ολοένα 
αυξανόμενη ζήτηση για υψηλή ειδίκευση. Ταυτόχρονα όμως οφείλει να βελτιώσει τις 
δεξιότητες των πιο μεγάλων σε ηλικία και των εργαζομένων που διαθέτουν χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο, δεδομένου ότι, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ηλεκτρονικές δεξιότητες, το 
χάσμα των δύο αυτών ομάδων με τον υπόλοιπο πληθυσμό εξακολουθεί να βαθαίνει.  
 
Η πρόγνωση των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες που δημοσίευσε στις αρχές του 
2008 το Cedefop έδειξε ότι χώρες και τομείς ανταγωνίζονται να προσελκύσουν όχι μόνο ικανό 
αριθμό εργατών αλλά και το πιο ειδικευμένο προσωπικό. Συνολικά, η καθαρή αύξηση της 
απασχόλησης στην Ευρώπη μεταξύ 2006 και 2020 (πάνω από 20 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας) κατανέμεται σε +19.6 εκατομμύρια θέσεις στο ανώτατο επίπεδο επαγγελματικών 
προσόντων και σχεδόν 13.1 εκατομμύρια στο μέσο επίπεδο. Όμως η αύξηση αυτή 
συνοδεύεται από απώλεια 12.5 εκατομμυρίων θέσεων για εργαζόμενους που διαθέτουν 
χαμηλό επίπεδο τυπικών επαγγελματικών προσόντων.  Η ταχεία αύξηση της ζήτησης για 
εργαζόμενους που διαθέτουν υψηλά προσόντα προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τον 
τομέα των ΤΠΕ και τη συνεπακόλουθη γενικότερη απαίτηση για υψηλό επίπεδο 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων.  
 
Οι γνώσεις σχετικά με τις ΤΠΕ αποκτώνται σε μεγάλο βαθμό εκτός σχολικού συστήματος – στο 
πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάρτισης στο περιβάλλον εργασίας, ή και άτυπα. Είναι φυσικό 
λοιπόν οι διάφορες προσπάθειες επικύρωσης των μη τυπικών και άτυπων γνώσεων που 



εφαρμόζονται σήμερα στην Ευρώπη να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για έναν τομέα 
που συνδέει τόσο στενά τη μάθηση στο σχολείο με τη μάθηση στο χώρο εργασίας. 
Παράλληλα, η έννοια των «μαθησιακών αποτελεσμάτων», στην οποία θεμελιώνεται το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, επιτρέπει την αξιολόγηση της γνώσης 
ανεξάρτητα από το πώς και πού αυτή αποκτήθηκε.   
 
 
Το ποσοστό των χρηστών ΤΠΕ έχει αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, αλλά το χάσμα μεταξύ ατόμων υψηλού και 
χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου μεγαλώνει.   

 
Άτομα που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο στην ΕΕ-27:  

2004 – 36%   
2007 – 51 %  
(Συνολική αύξηση 15 %) 
 
+19% των πιο εκπαιδευμένων ατόμων και μόνο + 11% των ατόμων με χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε 
μέρα.   
 

Παρότι οι διαφορές μεταξύ των φύλων μειώνονται σχεδόν σε όλα τα κράτη 
μέλη, το χάσμα μεταξύ ηλικιακών ομάδων αυξάνεται.                                            
 
Σχεδόν 90% των ατόμων μεταξύ 16-24 ετών έχουν χρησιμοποιήσει υπολογιστή 
τους τελευταίους τρεις μήνες. Το 70% περίπου κάνουν καθημερινή χρήση. Οι 
αντίστοιχοι αριθμοί για την ηλικιακή ομάδα 25 με 54 είναι 70% και 52%, ενώ στα 
άτομα μεταξύ 55- 74, οι χρήστες υπολογιστή αντιστοιχούν σε 30% και 20%.   
 
Πηγή: Eurostat  

 
 
Τα επόμενα βήματα για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων 
παρουσιάζονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής Ηλεκτρονικές Δεξιότητες για τον 21ο αιώνα: 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης (2007), και 
λαμβάνονται υπόψιν στα Συμπεράσματα για τη διαμόρφωση μακρόπνοης στρατηγικής για την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων, τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο Υπουργών αρμόδιων για την 
ανταγωνιστικότητα το Νοέμβριο του 2007.  
 
Πληροφορίες για το συνέδριο: 
 
European e-Skills 2008 Conference, Implementing a long term e-skills strategy in Europe. 
Cedefop, Thessaloniki,  9-10 October 2008. 
www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&read=3401&sub=1 
 
 
Σχετικές δημοσιεύσεις του Cedefop: 
 
Future skill needs in Europe: Medium-term forecast (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες στην 
Ευρώπη: μεσοπρόθεσμη πρόγνωση) 
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_id=488  
 
Validation of non-formal and informal learning in Europe: A snapshot, 2007 (Η επικύρωση της μη 
τυπικής και άτυπης μάθησης στην Ευρώπη: επισκόπηση 2007) 

www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/493/4073_en.pdf 

 
The shift to learning outcomes (Αλλαγή πλεύσης προς τα μαθησιακά αποτελέσματα) 
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_id=494 

http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&read=3401&sub=1
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_id=488
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/493/4073_en.pdf
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_id=494


 
 

 

*  Ο όρος «ηλεκτρονικές δεξιότητες» καλύπτει τρεις βασικές κατηγορίες:  

• Δεξιότητες των επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ: δυνατότητες έρευνας, ανάπτυξης, 
σχεδιασμού, στρατηγικού προγραμματισμού, διαχείρισης, παραγωγής, παροχής 
συμβουλών, διοίκησης, πωλήσεων, συντήρησης και εξυπηρέτησης συστημάτων ΤΠΕ. 

• Δεξιότητες που συνδέονται με τη χρήση των ΤΠΕ : ικανότητες απαραίτητες για την 
αποτελεσματική χρήση συστημάτων και συσκευών ΤΠΕ. Οι χρήστες  εφαρμόζουν τα 
συστήματα ΤΠΕ για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους επαγγελματικούς στόχους.  Οι 
δεξιότητες χρήσης αφορούν τη χρήση κοινών εργαλείων λογισμικού και ειδικών 
εργαλείων που υποστηρίζουν συγκεκριμένες λειτουργίες των επιχειρήσεων.  

• Δεξιότητες ηλεκτρονικού εμπορίου: Δυνατότητες εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι ΤΠΕ, ιδίως το Διαδίκτυο,  για την καλύτερη απόδοση οργανισμών και τη 
διερεύνηση νέων δυνατοτήτων κατά την εφαρμογή διοικητικών, επιχειρηματικών και 
οργανωτικών διαδικασιών. Αφορούν επίσης τη χρήση ΤΠΕ για την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων.  

 
 
Λίγα λόγια για το Cedefop  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του είναι να στηρίζει και 
να προάγει την διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης.   

Ιστοσελίδα: www.cedefop.europa.eu  

 

 
### 

Για επικοινωνία:  
 
Υπεύθυνος συνεδρίου: 
Τούρμουντ Σέρβε, τηλ. +30 2310 490207,  E-mail: tormod.skjerve@cedefop.europa.eu  
 
Γραφείο τύπου: 
Ιωάννα Νέζη, τηλ. +30  2310 490186, E-mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu  
 

Προϊστάμενος τμήματος επικοινωνίας  
Γκέρτ Oσκαρ Μπαουζεβάϊν, τηλ. +30 2310 490288   

E-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 

http://www.cedefop.europa.eu/
mailto:ioanna.nezi@cedefop.europa.eu

