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Ειςαγωγή και περιεχόμενο
Περίλθψθ του ζργου elead

Για να ενιςχυκεί θ ανάπτυξθ ψθφιακϊν
μεταςχθματιςμϊν ςτθν Ευρϊπθ, είναι ηωτικισ
ςθμαςίασ να αντιμετωπιςτεί θ τρζχουςα ζλλειψθ
ταλζντων ικανϊν να οδθγιςουν ςτθν καινοτομία
που απαιτείται για να αξιοποιιςουν τισ εξελίξεισ
ςε νζεσ ψθφιακζσ και βαςικζσ τεχνολογίεσ
γενικισ εφαρμογισ.
Αυτό απαιτεί ζνα ςυγκεκριμζνο ςφνολο
δεξιοτιτων, το οποίο θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ορίηει ωσ δεξιότθτεσ θλεκτρονικισ θγεςίασ. Οι
θλεκτρονικοί θγζτεσ δεν είναι απλϊσ θγζτεσ με
ψθφιακζσ
δεξιότθτεσ
ςυνδυάηουν
επιχειρθματικζσ γνϊςεισ (για παράδειγμα,
επιχειρθματικά μοντζλα και ςτρατθγικζσ) με τθν
κατανόθςθ τθσ τεχνολογίασ (επερχόμενεσ
τεχνολογίεσ και τουσ κινδφνουσ και τισ ευκαιρίεσ
τθσ νζασ τεχνολογίασ) και κλαςικζσ θγετικζσ
δεξιότθτεσ
(πεποίκθςθ, κακοδιγθςθ και
διαμεςολάβθςθ ).
ιμερα,
θ
προςφορά
δεξιοτιτων
θλεκτρονικισ θγεςίασ ςτθν Ευρϊπθ είναι
χαμθλότερθ από τθ ηιτθςθ. Σο ζργο eLead
ςκοπεφει να καλφψει αυτό το κενό
δθμιουργϊντασ
εκπαιδευτικό
υλικό
για
επαγγελματίεσ ΕΕΚ (επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
και κατάρτιςθσ) που εμπλζκονται ςε διαδικαςίεσ
εκπαίδευςθσ για εργαηόμενουσ και διευκυντζσ
ςτον ψθφιακό τομζα/τομζα υψθλισ τεχνολογίασ,
για τθν εφαρμογι και τθν προϊκθςθ διαδρομϊν
κατάρτιςθσ για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων
θλεκτρονικισ θγεςίασ.

Οι δραςτθριότθτεσ του ζργου e-Lead
ςτοχεφουν ςτο να παρζχουν ςε εκπαιδευτζσ ΕΕΚ,
εκπαιδευτζσ εντόσ τθσ εταιρείασ, ειδικοφσ ςτον
τομζα υψθλισ τεχνολογίασ, εκπαιδευτζσ που
εργάηονται με ΜμΕ (μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ)
και νεοφυείσ επιχειριςεισ, εκκολαπτιρια και
επιταχυντζσ (πρωτεφουςα ομάδα ςτόχοσ) ειδικζσ
γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ απαραίτθτεσ
για τθν προϊκθςθ , κακοδιγθςθ, βοικεια ,
διευκόλυνςθ και αξιολόγθςθ τθσ απόκτθςθσ
δεξιοτιτων θλεκτρονικισ θγεςίασ. Οι τελικοί
δικαιοφχοι του ζργου είναι άτομα που
εργάηονται ςτον τομζα τθσ υψθλισ τεχνολογίασ,
και ςυγκεκριμζνα
ςε ΜμΕ ι νεοφυείσ
επιχειριςεισ (εργαηόμενοι, διευκυντζσ, θγετικά
ςτελζχθ εταιρειϊν, βαςικοί ρόλοι ςε εταιρείεσ
υψθλισ τεχνολογίασ). Αυτό ςτοχεφει ςτθν
προϊκθςθ καινοτόμων πρακτικϊν για τθ μείωςθ
τθσ ζλλειψθσ θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων ςτθν
Ευρϊπθ.
Σο ζργο, ςυγχρθματοδοτοφμενο από το
πρόγραμμα Erasmus + τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
ξεκίνθςε επίςθμα τον Οκτϊβριο του 2019 και κα
διαρκζςει για 28 μινεσ.
Η πρϊτθ φάςθ του ζργου επικεντρϊκθκε
ςτθν ζρευνα, τθν ανάλυςθ και το ςχεδιαςμό
ενόσ χάρτθ ικανοτιτων που περιλαμβάνει μια
λεπτομερι περιγραφι του επαγγελματικοφ
προφίλ του Ηγζτθ-Τψθλισ τεχνολογίασ όςον
αφορά
τισ
ενότθτεσ
μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων που χρθςιμοποιοφν το
Ευρωπαϊκό Πιςτωτικό φςτθμα Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ECVET ) και
πρότυπα
ευρωπαϊκοφ
πλαιςίου
επαγγελματικϊν προςόντων (EQF). Με βάςθ
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αυτιν τθν εργαςία, το παρόν Παιδαγωγικό
Εγχειρίδιο
eLead,
αφιερωμζνο
ςτουσ
επαγγελματίεσ τθσ ΕΕΚ, κακιζρωςε τισ
κεμελιϊδεισ αρχζσ για τθν υποςτιριξθ τθσ
υλοποίθςθσ ενόσ εκπαιδευτικοφ μακιματοσ για
θγζτεσ υψθλισ τεχνολογίασ και περιλαμβάνει
επαρκείσ
πόρουσ (εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ,
μεκοδολογίεσ και εργαλεία).
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Οριςμόσ τθσ ομάδασ-ςτόχου του Ηγζτθ
υψθλισ τεχνολογίασ

Σο ζργο eLead επικεντρϊνεται ςτισ δεξιότθτεσ
θλεκτρονικισ θγεςίασ που κεωροφνται ωσ οι
ικανότθτεσ που απαιτοφνται για τθν αξιοποίθςθ
ευκαιριϊν που παρζχονται από τισ ΣΠΕ(
Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ) ,
ιδίωσ το Διαδίκτυο, για τθ διαςφάλιςθ
επαρκζςτερθσ
και
αποτελεςματικότερθσ
απόδοςθσ διαφορετικϊν τφπων οργανιςμϊν, για
διερεφνθςθ δυνατοτιτων για νζουσ τρόπουσ
διεξαγωγισ επιχειρθματικϊν και οργανωτικϊν
διαδικαςιϊν, και για τθ δθμιουργία νζων
επιχειριςεων.
Ο όροσ «θλεκτρονικζσ δεξιότθτεσ» περικλείει
ζνα ευρφ φάςμα δυνατοτιτων (γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ) και κεμάτων με
διάςταςθ θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων ςε μια
ζκταςθ
οικονομικϊν
και
κοινωνικϊν
διαςτάςεων. Ο τρόποσ με τον οποίο τα άτομα
αλλθλοεπιδροφν με τισ ΣΠΕ ποικίλλει ςθμαντικά,
ανάλογα με τθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ και το
πλαίςιο ενόσ ςυγκεκριμζνου εργοδότθ ι του
οικιακοφ περιβάλλοντοσ.
Οι δεξιότθτεσ e-Leadership είναι οι δεξιότθτεσ
που απαιτοφνται από ζνα άτομο ςτθ ςφγχρονθ
οικονομία για να μυθκεί και να επιτφχει ςτθν
ψθφιακι καινοτομία. Με βάςθ τισ «Ευρωπαϊκζσ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν Ανάπτυξθ
Προγραμμάτων
ςπουδϊν
Δεξιοτιτων
Ηλεκτρονικισ θγεςίασ» (2016), θ θλεκτρονικι
θγεςία είναι το αποτζλεςμα τριϊν διαφορετικϊν
διαςτάςεων:



τρατθγικι
θγεςία:
Κακοδιγθςθ
διεπιςτθμονικοφ
προςωπικοφ και





επιρεια ςτα ενδιαφερόμενα μζρθ πζρα
από τα όρια (λειτουργικά, γεωγραφικά)
Επιχειρθματικό Πνεφμα: Καινοτομία
επιχειρθματικϊν
και
λειτουργικϊν
μοντζλων, προςφζροντασ αξία ςτουσ
οργανιςμοφσ τουσ
Ψθφιακό Πνεφμα: Οραματιςμόσ και
προϊκθςθ αλλαγισ για τθν απόδοςθ των
επιχειριςεων, εκμεταλλευόμενοι τισ
τάςεισ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ωσ
ευκαιρίεσ καινοτομίασ

Κακϊσ οι οργανιςμοί βαςίηονται περιςςότερο
ςτισ ΣΠΕ, απαιτοφν ζναν νζο τφπο θγζτθ: θγζτεσ
που ζχουν και επιχειρθματικό και ΣΠΕ πνεφμα,
απαιτοφν από τουσ θγζτεσ ςτισ ΣΠΕ να ζχουν
μεγαλφτερθ αίςκθςθ του επιχειρείν και οι
επιχειρθματίεσ- θγζτεσ να ζχουν μεγαλφτερθ
αίςκθςθ των ΣΠΕ.
ε πολλοφσ μεςαίουσ και μεγάλουσ
οργανιςμοφσ, δεν αρκεί να υπάρχει ζνασ μόνο
ψθφιακόσ θγζτθσ που είναι υπεφκυνοσ για όλεσ
τισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ και θ θλεκτρονικι
θγεςία μπορεί να διανεμθκεί ςε περιςςότερα
από ζνα άτομα.
Σο ψθφιακόσ θγζτθσ είναι ζνα άτομο που
αναγνωρίηει νζεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ ι
ανανεϊνει τισ υπάρχουςεσ επιχειρθματικζσ
δραςτθριότθτεσ χρθςιμοποιϊντασ νζεσ ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ. Οι νζεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ
παρζχουν ευκαιρίεσ για νζα προϊόντα
υπθρεςιϊν, νζουσ τρόπουσ εργαςίασ ςε
οργανιςμοφσ και μποροφν να επθρεάςουν το
επιχειρθματικό μοντζλο και τισ νζεσ μορφζσ
ροϊν εςόδων. Για παράδειγμα, οι νζεσ
τεχνολογίεσ
αιςκθτιρων
παρζχουν
νζεσ
υπθρεςίεσ ςε προβλζψιμθ ςυντιρθςθ και τα
προϊόντα δεν είναι μια εφάπαξ πϊλθςθ, αλλά
γίνονται
προςφορζσ
υπθρεςιϊν
χρθςιμοποιϊντασ μια πιο ζντονθ ςχζςθ πελατϊν
7

και επαναλαμβανόμενεσ ροζσ εςόδων. Ο
θλεκτρονικόσ θγζτθσ μπορεί να μεταφράςει τθν
ανάπτυξθ
νζασ
τεχνολογίασ
ςε
νζεσ
επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ: να χρθςιμοποιεί και
να εφαρμόηει νζεσ ψθφιακζσ λφςεισ ςε τομείσ
όπου δεν είχαν εφαρμοςτεί πριν και είναι ςε
κζςθ να ανανεϊςει ι να μεταμορφϊςει
επιχειρθματικά μοντζλα ςε υπάρχουςεσ ι
παραδοςιακζσ βιομθχανίεσ.
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Ενότητα 1: Πηγέσ και εργαλεία για ηλεκτρονικούσ ηγέτεσ
I-

Απαιτιςεισ Σελικϊν χρθςτϊν

Ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ ανοίγει νζεσ
ευκαιρίεσ για τθ βιομθχανία ϊςτε να γίνει πιο
αποτελεςματικι, να βελτιϊςει τισ διαδικαςίεσ
και να αναπτφξει καινοτόμα προϊόντα και
υπθρεςίεσ. Αρκετζσ μελζτεσ εκτιμοφν ότι θ
ψθφιοποίθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν μπορεί
να
προςκζςει
περιςςότερα
από
110
διςεκατομμφρια ευρϊ εςόδων ςτθν Ευρϊπθ τα
επόμενα πζντε χρόνια (EC, Digital Single Market,
2017).
Οι εταιρείεσ, ςυγκεκριμζνα οι ΜμΕ, ςυχνά δεν
ζχουν ςυνειδθτοποιιςει τθ ςθμαςία του
ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ για τισ επιχειριςεισ
τουσ. Προκειμζνου οι ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ
να ανταγωνιςτοφν, να αναπτυχκοφν και να
δθμιουργιςουν κζςεισ εργαςίασ, τα κράτθ μζλθ
τθσ ΕΕ πρζπει να διαςφαλίςουν ότι ζχουν
πρόςβαςθ ςε μια μεγάλθ ομάδα ανκρϊπων που
μποροφν να οδθγιςουν ςτθν καινοτομία υψθλισ
τεχνολογίασ και ςτον μεταςχθματιςμό τθσ
βιομθχανίασ τουσ
(Φόρουμ ςτρατθγικισ
πολιτικισ για τθν ψθφιακι επιχειρθματικότθτα
2016) Αυτό το ςενάριο κα απαιτιςει από τθν
Ευρϊπθ να δθμιουργιςει περίπου 50.000
επιπλζον θγζτεσ υψθλισ τεχνολογίασ ετθςίωσ
κατά τα ζτθ ζωσ το 2025, ι ςυνολικά περίπου
450.000 ζωσ το 2025 (ΕΕ, Ηγετικζσ δεξιότθτεσ
Τψθλισ Σεχνολογίασ για τθν Ευρϊπθ - Προσ μια
ατηζντα για το 2020 και μετά, 2017).
Αυτόσ ο νζοσ τφποσ θγζτθ μπορεί να εντοπίςει,
να δθμιουργιςει και να εξυπθρετιςει
ουςιαςτικά νζεσ αγορζσ. Αυτό κα εξαρτθκεί από
τθν ικανότθτα να ςυλλάβει τα πλεονεκτιματα
των αναδυόμενων νζων τεχνολογιϊν. Οι
βιομθχανικοί τομείσ κα ςυνεχίςουν να

αναμορφϊνονται τα επόμενα 3-5 χρόνια.
Ωςτόςο, τα ποςοςτά υιοκζτθςθσ τεχνολογίασ και
καινοτομίασ παραμζνουν ςχετικά χαμθλά,
γεγονόσ που οφείλεται επίςθσ ςτθν ζλλειψθ
τεχνολογικϊν
θγετϊν που μποροφν να
αξιολογιςουν και να εφαρμόςουν τθν
τεχνολογικι καινοτομία ( ΕΕ, Ηγετικζσ δεξιότθτεσ
Τψθλισ Σεχνολογίασ για τθν Ευρϊπθ – Προσ μια
ατηζντα για το 2020 και μετά, 2017) ε αυτοφσ
τουσ θγζτεσ κα πρζπει να παρζχονται ευκαιρίεσ
ςχετικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Η ζρευνα
αποκάλυψε ζλλειψθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ
θλεκτρονικισ θγεςίασ και μακθμάτων που
απευκφνονται ςε ΜμΕ και νεοφυείσ επιχειριςεισ
ςτθν Ευρϊπθ (δεξιότθτεσ eLeadership για μικρζσ
και μεςαίεσ επιχειριςεισ - Σελικι ζκκεςθ EC
2015).
Αυτό το εγχειρίδιο ζχει ςχεδιαςτεί με βάςθ τισ
ανάγκεσ τθσ κφριασ ομάδασ ςτόχου του eLead, θ
οποία περιλαμβάνει ςυμβοφλουσ, εκπαιδευτζσ
ΕΕΚ, εκπαιδευτζσ εντόσ τθσ εταιρείασ, ειδικοφσ
ςτον τομζα τθσ υψθλισ τεχνολογίασ, εκπαιδευτζσ
που εργάηονται με μικρομεςαίεσ και νεοφυείσ
επιχειριςεισ, εκκολαπτιρια και επιταχυντζσ.
Γενικά, όλοι οι επαγγελματίεσ που εμπλζκονται
ςτθν εταιρικι κατάρτιςθ.
Οι
ανάγκεσ
αναλφκθκαν
μζςω
23
ςυνεντεφξεων που πραγματοποιικθκαν ςε χϊρεσ
εταίρουσ κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του ζργου.
Αυτζσ
οι
ςυνεντεφξεισ
περιλάμβαναν
εκπαιδευτζσ, εταιρείεσ και θγζτεσ. Οριςμζνα
ςτοιχεία επιςθμάνκθκαν ςαφϊσ ωσ ςθμαντικά
για ζναν εκπαιδευτι ςτθν παροχι μιασ πορείασ
κατάρτιςθσ ςτθν θλεκτρονικι θγεςία.
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I-1 Κατανοϊντασ τισ ανάγκεσ των ψθφιακϊν θγετϊν
Σο ζργο eLead ορίςτθκε, με το πρϊτο αποτζλεςμα του ζργου, τον χάρτθ ικανοτιτων eLead IO1, ωσ ζνα
ςυνολικό προφίλ ψθφιακοφ θγζτθ που περιγράφει γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που ςχετίηονται με
τον ρόλο του ψθφιακοφ θγζτθ. Κςωσ χρειαςτεί να προςαρμόςετε αυτό το προφίλ ςε διαφορετικά
περιβάλλοντα ι ανάγκεσ. Για να το κάνετε αυτό, ωσ εκπαιδευτισ, πρζπει να αναλφςετε τισ ανάγκεσ του
ψθφιακοφ θγζτθ όςον αφορά τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ και κα πρζπει να είςτε ςε κζςθ
να μεταφράςετε αυτζσ τισ ανάγκεσ ςε μακθςιακά αποτελζςματα. Αυτι πρζπει να είναι θ βάςθ για το
ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν μακθμάτων θλεκτρονικισ θγεςίασ (βλ. Ενότθτα IV.III. Ενότθτεσ του Μαηικοφ
Ανοιχτοφ Διαδικτυακοφ Μακιματοσ του παρόντοσ εγγράφου). Οι ανάγκεσ τθσ ομάδασ-ςτόχου πρζπει να
αξιολογοφνται επίςθσ ςε ό,τι αφορά τισ μεκοδολογίεσ κατάρτιςθσ και τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ.

I-2 Τποκζςεισ μελζτθσ και πρακτικι εξάςκθςθ
Η πρακτικι εκμάκθςθ πρζπει πάντα να είναι θ λζξθ-κλειδί. Οι εκπαιδευτζσ κα πρζπει να μποροφν να
επικεντρϊνονται ςε μελζτεσ περιπτϊςεων, προςομοίωςθ και πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ, ϊςτε να κάνουν
τουσ ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν πϊσ να χρθςιμοποιοφν ςτον χϊρο εργαςίασ τισ ικανότθτεσ που
αποκτοφν. Οι εκπαιδευτζσ πρζπει να κεωριςουν τισ περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ και τα παραδείγματα ωσ
ζνα από τα κφρια εργαλεία που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ςε εκπαιδευτικζσ διαδρομζσ για τθ βελτίωςθ
των θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων. Παραδείγματα περιπτϊςεων εταιρειϊν που διερευνοφν τάςεισ, βρίςκουν
ευκαιρίεσ και δθμιουργοφν νζα επιχειρθματικά μοντζλα μπορεί να είναι πολφ αποτελεςματικά για τθν
ομάδα-ςτόχο. Οι εκπαιδευτζσ κα μποροφςαν επίςθσ να χρθςιμοποιιςουν μελζτεσ περιπτϊςεων για τθν
ανάπτυξθ ςυηθτιςεων ςτθν τάξθ ςχετικά με τον τρόπο διαχείριςθσ και επίλυςθσ καταςτάςεων
εκμεταλλευόμενοι τθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν.

I-3 Δυνατζσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ
Η φπαρξθ ιςχυρϊν δεξιοτιτων επικοινωνίασ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι για τθ μεταφορά γνϊςεων
ςχετικά με τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τισ ςυνζπειζσ τουσ οι οποίεσ πολφ ςυχνά είναι περίπλοκεσ και όχι
εφκολα κατανοθτζσ.

I-4 Αποτελεςματικι χριςθ των εκπαιδευτικϊν τεχνολογιϊν
Οι εκπαιδευτζσ πρζπει να αποκτιςουν εκτεταμζνθ γνϊςθ ςχετικά με τα εργαλεία ψθφιακισ
εκπαίδευςθσ. Αυτά τα εργαλεία κα πρζπει να τουσ υποςτθρίηουν ςτθν αποτελεςματικι παράδοςθ του
μακιματοσ και ςτο να ζχουν ςαφι εικόνα για τθ δομι / τισ ενότθτεσ.

I-5 Σεχνικζσ δεξιότθτεσ και θ μεγάλθ εικόνα
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Από τθ μία πλευρά, οι εκπαιδευτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν καλά τα υπάρχοντα τεχνικά εργαλεία. Αυτι
θ γνϊςθ πρζπει να βαςίηεται ςτθν επαγγελματικι εμπειρία. Αυτό είναι εξαιρετικά απαραίτθτο για τθν
εφαρμογι αποτελεςματικϊν εκπαιδευτικϊν διαδρομϊν για τουσ ψθφιακοφσ θγζτεσ και για τθν ζμπνευςθ
των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ των νζων τεχνολογιϊν. Από τθν άλλθ πλευρά, οι εκπαιδευτζσ
κα πρζπει να μποροφν να μεταφράηουν πολφπλοκεσ πλθροφορίεσ με απλό τρόπο. Θα πρζπει να είναι ςε
κζςθ να μεταφζρουν τεχνικζσ γνϊςεισ με πρακτικοφσ τρόπουσ, επιτρζποντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να
κατανοιςουν τισ δυνατότθτεσ των νζων ανατρεπτικϊν τεχνολογιϊν και να τισ χρθςιμοποιιςουν με τον
καλφτερο δυνατό τρόπο. Οι νζεσ ανατρεπτικζσ τεχνολογίεσ είναι ςυχνά εξαιρετικά περίπλοκεσ και οι
εκπαιδευτζσ δεν πρζπει να εςτιάηουν υπερβολικά ςε τεχνικζσ πτυχζσ. Οι ψθφιακοί θγζτεσ χρειάηεται να
καταλάβουν πϊσ λειτουργεί θ τεχνολογία για να δουν τθ μεγάλθ εικόνα.

II- φγχρονεσ Σεχνολογίεσ και Ικανότθτεσ

Η μελζτθ Διαμόρφωςθ του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ ςτθν Ευρϊπθ που πραγματοποιικθκε για τθ
Γενικι Διεφκυνςθ Δικτφων Επικοινωνιϊν, Περιεχομζνου και Σεχνολογίασ (DG Connect), υπογραμμίηει ότι θ
Ευρϊπθ πρζπει να είναι προετοιμαςμζνθ για ζναν ψθφιακό μεταςχθματιςμό που κα ωφελεί όλουσ τουσ
ευρωπαίουσ πολίτεσ με αποκλειςτικό και βιϊςιμο τρόπο. Για το ςκοπό αυτό, είναι απαραίτθτθ θ ενεργι
διαχείριςθ των δυνατοτιτων ψθφιοποίθςθσ, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα τθν ίςθ κατανομι των οφελϊν τθσ
και ζναν κετικό αντίκτυπο ςτθν οικονομία όλων των κρατϊν μελϊν. Από αυτι τθν άποψθ, θ
αποτελεςματικι χριςθ του Ευρωπαϊκοφ χεδίου Ανάκαμψθσ, με τουλάχιςτον το 20% των πόρων να
προορίηονται για τθν ενίςχυςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ ςτθν Ευρϊπθ, κα ςυμβάλει ςτθν άμβλυνςθ του
ψθφιακοφ χάςματοσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν. Για το ςκοπό αυτό, και βάςει τθσ Ευρωπαϊκισ Ψθφιακισ
τρατθγικισ, που δθμοςιεφκθκε τον Φεβρουάριο του 2020, θ ζκκεςθ εξθγεί πϊσ αυτόσ ο ψθφιακόσ
μεταςχθματιςμόσ πρζπει να κακοδθγείται από τζςςερισ ςτόχουσ:

-

Δθμιουργία και ανάπτυξθ ψθφιακϊν λφςεων ςτισ προκλιςεισ τθσ κοινωνίασ και του κλίματοσ.
Αναηωογόνθςθ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ πολυμορφίασ.
Διαςφάλιςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογικισ κυριαρχίασ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ αςφάλειασ ςτον
κυβερνοχϊρο.
Ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ

Σο ζγγραφο παρουςιάηει διάφορεσ δράςεισ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ τθσ Ευρϊπθσ ςτθν
προςαρμογι ςτισ νζεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και τθν αντιμετϊπιςθ των τεςςάρων προθγοφμενων ςτόχων,
ιδίωσ για τθ ςτιριξθ τθσ δια βίου μάκθςθσ για το μζλλον τθσ εργαςίασ.
Όπωσ υπογραμμίηεται από το Ευρωπαϊκό Κζντρο για τθν Ανάπτυξθ τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, οι
αφοςιωμζνοι και αρμόδιοι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτζσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τθσ ςυνάφειασ τθσ μάκθςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, τόςο ςε ςχολεία / κζντρα ΕΕΚ όςο και
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ςε εταιρείεσ, και είτε ςε τάξεισ, ςε εργαςτιρια και προςομοιωμζνα μακθςιακά περιβάλλοντα ι ςτο χϊρο
εργαςίασ. Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτζσ είναι υπεφκυνοι για τθν ενίςχυςθ των δεςμϊν μεταξφ τθσ
εκπαίδευςθσ και τθσ εργαςίασ, τθ δθμιουργία νζων προγραμμάτων ςπουδϊν, τθν παροχι περιςςότερων
και υψθλισ ποιότθτασ μακθτειϊν και άλλων μορφϊν μάκθςθσ με βάςθ τθν εργαςία και τθν εφαρμογι των
ευρωπαϊκϊν εργαλείων.
-

Η παροχι πρόςβαςθσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ εκπαιδευτζσ ςτθν ποιοτικι επαγγελματικι
ανάπτυξθ και υποςτιριξθ είναι απαραίτθτθ για να διαςφαλιςτεί ότι τόςο οι τεχνικζσ τουσ
ικανότθτεσ όςο και οι παιδαγωγικζσ δεξιότθτζσ τουσ πλθροφν τα υψθλότερα πρότυπα. Τπό αυτιν
τθν ζννοια, θ ςυνεργαςία και τα εταιρικά ςχιματα μεταξφ ιδρυμάτων ΕΕΚ και φορζων τθσ αγοράσ
εργαςίασ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ςυνάφειασ τθσ
μάκθςθσ.

Σο επίκεντρο του ζργου από τθν αρχι τθσ πρωτοβουλίασ ιταν να ςυνδζςει τουσ ςτρατθγικοφσ
παράγοντεσ και τα ενδιαφερόμενα μζρθ από διαφορετικά υπόβακρα. Μια αποτελεςματικι επιλογι για
ενθμζρωςθ και επικαιροποίθςθ εκπαιδευτϊν και εκπαιδευτικϊν, είναι θ δθμιουργία ομάδων εργαςίασ ςε
τοπικά οικοςυςτιματα ςχετικά με διαφορετικζσ τεχνολογίεσ και μελλοντικζσ τάςεισ, ςυγκεντρϊνοντασ
ΜμΕ, κορυφαίεσ εταιρείεσ, πανεπιςτιμια και ερευνθτικά μζλθ, δθμόςια ιδρφματα και πολίτεσ. Η γνωριμία
με όλουσ αυτοφσ τουσ παράγοντεσ μασ επιτρζπει πραγματικά να ζχουμε ζνα πολφ ςαφζσ όραμα για τισ
πραγματικζσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ, ιδίωσ όςον αφορά τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ και τα ταλζντα, και τισ
ευκαιρίεσ που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν. Τπό αυτιν τθν ζννοια, ζχουμε κακορίςει ςτθ ςυνζχεια
οριςμζνεσ από τισ μελλοντικζσ τάςεισ που ςχετίηονται με τθν ψθφιακι θγεςία που πρζπει να λθφκοφν
υπόψθ για το ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων:

-

Ζκτο κφμα Καινοτομίασ
4θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ
Βιωςιμότθτα και Σεχνολογια
Τπερ-ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ
Ψθφιακζσ Σεχνολογίεσ

II-1 6ο Κφμα Καινοτομίασ
Με τθν πάροδο του χρόνου, θ καινοτομία ζχει περάςει από το να κεωρείται μόδα, μεμονωμζνθ
απόπειρα ι απλϊσ το αποτζλεςμα τθσ τφχθσ - μια ζννοια που εξακολουκεί να ιςχφει ςε μεγάλουσ τομείσ ςτο να οριςτεί και να εφαρμοςτεί ςιμερα ωσ πεικαρχία με τισ δικζσ τθσ ζννοιεσ, μεκοδολογίεσ και
εργαλεία, όπωσ μια δομθμζνθ διαδικαςία ευρείασ ανάπτυξθσ. Οι καινοτομίεσ είναι, και κα είναι, όλο και
πιο ταχείσ , και το κφμα των επιχειριςεων πλθςιάηει ολοζνα και περιςςότερο το τεχνολογικό κφμα, είναι
ςχεδόν ταυτόχρονο. Μόνο ευζλικτεσ εταιρείεσ, με μια πραγματικά καινοτόμο κουλτοφρα που εμφυτεφεται
μεταξφ των υπαλλιλων τουσ, με τθν ικανότθτα να προςαρμόηονται γριγορα ςε νζεσ τεχνολογίεσ που
εμφανίηονται και οι οποίεσ μποροφν να καινοτομοφν ςυνεχϊσ, κα μπορζςουν να επιβιϊςουν. Τπό αυτιν
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τθν ζννοια, ζρχεται ζνα νζο κφμα καινοτομίασ, που οδθγείται από τθν αποδόμθςθ του τρζχοντοσ μοντζλου
του καπιταλιςμοφ και τθν ανάγκθ για αναδιάρκρωςθ γφρω από τισ ςθμερινζσ περιβαλλοντικζσ και
κοινωνικζσ ανάγκεσ, ςχθματίηοντασ ζτςι αυτό που κα ιταν το ζκτο κφμα καινοτομίασ.

II-2 4θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ
φμφωνα με το Παγκόςμιο Οικονομικό Φόρουμ, θ Σζταρτθ Βιομθχανικι Επανάςταςθ αντιπροςωπεφει μια
κεμελιϊδθ αλλαγι ςτον τρόπο με τον οποίο ηοφμε, εργαηόμαςτε και ςχετιηόμαςτε μεταξφ μασ. Πρόκειται
για ζνα νζο κεφάλαιο ςτθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ, που ενιςχφεται από εξαιρετικζσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ
ανάλογεσ με αυτζσ τθσ πρϊτθσ, δεφτερθσ και τρίτθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ. Η Σζταρτθ Βιομθχανικι
Επανάςταςθ είναι κάτι περιςςότερο από μια απλι αλλαγι τεχνολογίασ. Είναι μια ευκαιρία να βοθκιςουμε
όλουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των θγετϊν, των υπευκφνων χάραξθσ πολιτικισ και των ανκρϊπων από
όλεσ τισ ειςοδθματικζσ ομάδεσ και ζκνθ, να αξιοποιιςουν ςυγκλίνουςεσ τεχνολογίεσ προκειμζνου να
δθμιουργιςουν ζνα χωρίσ αποκλειςμοφσ, ανκρωποκεντρικό μζλλον. Η πραγματικι ευκαιρία είναι να
κοιτάξουμε πζρα από τθν τεχνολογία και να βροφμε τρόπουσ για να δϊςουμε ςτον μεγαλφτερο αρικμό
ανκρϊπων τθ δυνατότθτα να επθρεάςουν κετικά τισ οικογζνειεσ, τουσ οργανιςμοφσ και τισ κοινότθτζσ
τουσ.

II-3 Βιωςιμότθτα και τεχνολογία
Η Σεχνολογία τελευταία ζχει υπάρξει ςφμμαχοσ τθσ βιωςιμότθτασ, με μια ποικιλία ψθφιακϊν
πλατφορμϊν, εφαρμογϊν και ςυςκευϊν που αναπτφχκθκαν για τθ δθμιουργία εναλλακτικϊν τρόπων
εντοπιςμοφ πόρων, μειϊνοντασ τθν κατανάλωςθ και παρζχοντασ πιο αποτελεςματικοφσ και αποδοτικοφσ
τρόπουσ καταςκευισ. Η ζρευνα τθσ PWC επιςθμαίνει ότι «θ χριςθ Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ για
περιβαλλοντικζσ εφαρμογζσ κα μποροφςε να ςυμβάλει ζωσ και 5,2 τριςεκατομμφρια δολάρια ςτθν
παγκόςμια οικονομία το 2030, μια αφξθςθ του 4,4% ςε ςχζςθ με τισ επιχειριςεισ ωσ ςυνικωσ.» Αυτζσ οι
ψθφιακζσ λφςεισ, που υποςτθρίηονται από το «Βιομθχανικό Διαδίκτυο», είναι γνωςτζσ ωσ «ψθφιακι
απόδοςθ» και ςτόχοσ τουσ είναι να παρζχουν αποτελζςματα που είναι ευεργετικά για το περιβάλλον και
ωςτόςο μποροφν να προωκιςουν τθν οικονομικι ανάπτυξθ. Σο γεγονόσ είναι ότι θ βιωςιμότθτα δεν
αφορά μόνο τθν οικολογία. Είναι επίςθσ ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθ δθμιουργία καλφτερων
κοινωνικϊν και οικονομικϊν ρυκμίςεων και, ςυνεπϊσ, για τθν εξεφρεςθ λφςεων ςε μερικά από τα πιο
πιεςτικά εμπόδια που αντιμετωπίηουμε αυτιν τθ ςτιγμι.

II-4 Τπερ-ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ και Ψθφιακζσ Σεχνολογίεσ
φμφωνα με τθ μελζτθ χθματίηοντασ τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό ςτθν Ευρϊπθ
που
πραγματοποιικθκε για τθ Γενικι Διεφκυνςθ Δικτφων Επικοινωνιϊν, Περιεχομζνου και Σεχνολογίασ (GD
Connect), θ πρόςκετθ ακροιςτικι ςυμβολι ςτο ΑΕΠ τθσ ΕΕ των νζων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν κα μποροφςε
να φκάςει τα 2,2 τριςεκατομμφρια ευρϊ, αφξθςθ 14,1% ςε ςφγκριςθ με το 2017. Σο ποςό αυτό κα
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αντιςτακμίςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ τεχνολογικζσ επενδφςεισ και κα αντιπροςωπεφει μια άμεςθ κετικι
απόδοςθ ςτθν οικονομία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ωςτόςο, για να είναι πραγματικότθτα, θ ζκκεςθ
ςθμειϊνει ότι είναι ςθμαντικό να αυξθκεί το επίπεδο επενδφςεων ιδιωτικϊν και δθμόςιων φορζων ςε
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και ικανότθτεσ. Αρκετζσ τεχνολογίεσ ζχουν ιδθ επθρεάςει τισ πραγματικζσ
παραδοςιακζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τισ υποδομζσ πλθροφορικισ:
-

Κυβερνοαςφάλεια

Μαηικά Δεδομζνα/ Επιχειρθματικζσ
Αναλφςεισ
Σεχνολογίεσ Κινθτθσ τθλεφωνίασ
Τπολογιςτικό Νζφοσ

-

Κοινωνικά Μζςα
υνεργατικζσ Σεχνολογίεσ
Internet of Things/ Ανιχνευτζσ
Βιοτεχνολογία

Ο υπερ-ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ είναι θ διαδικαςία χριςθσ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν για τθ
δθμιουργία ι τροποποίθςθ υπαρχόντων επιχειρθματικϊν μοντζλων, διαδικαςιϊν, κουλτοφρασ και
εμπειριϊν πελατϊν για τθν κάλυψθ μεταβαλλόμενων απαιτιςεων επιχειριςεων και αγοράσ με τεράςτια
ψθφιοποίθςθ. ε αυτιν τθ διαδικαςία, νζεσ πρόςκετεσ τεχνολογίεσ με ςχετικά χαμθλό επίπεδο ςθμαςίασ
ςιμερα, κα αυξθκοφν μεταξφ των ψθφιακϊν θγετϊν τα επόμενα χρόνια:

Σθλεπαρουςία
Ψθφιακό Νόμιςμα
Σεχνθτι Νοθμοςφνθ
Αυτοματιςμόσ πομποτικισ
διαδικαςίασ
Πλατφορμζσ Οικονομίασ
Διαμοιραςμοφ

-

Νανοτεχνολογίεσ
Robots (hardware)
Σθλεπλθροφορικι
Wearables

Όταν ςυνδυάηονται, όλεσ αυτζσ οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ αυξάνουν τον επιχειρθματικό αντίκτυπο
μεταξφ των ψθφιακϊν θγετϊν. Αναμφίβολα, οι επιχειριςεισ και οι οργανιςμοί πλθροφορικισ πρζπει να
εξελιχκοφν προσ τθν εφαρμογι αυτϊν των τεχνολογιϊν για να ςυνεχίςουν και να ανταγωνίηονται με
επιτυχία.
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III- Εργαλεία και ςτρατθγικζσ για τον ςυντονιςμό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ Ψθφιακισ
Ηγεςίασ
Με τθν πάροδο του χρόνου, το θγετικό περιβάλλον ζχει γίνει πιο περίπλοκο, αςτακζσ και απρόβλεπτο,
και οι δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν θγεςία αυξανόμενα απαιτοφν πιο περίπλοκεσ και
προςαρμοςτικζσ ικανότθτεσ ςκζψθσ. Αυτζσ οι αλλαγζσ αναμζνεται να είναι ακόμθ πιο ζντονεσ ςτον
θλεκτρονικό κόςμο, ο οποίοσ είναι όλο και πιο περίπλοκοσ και διαςυνδεδεμζνοσ. Επιπλζον, το Διαδίκτυο
και τα εργαλεία κοινωνικισ δικτφωςθσ επιτρζπουν νζεσ οργανωτικζσ δομζσ με πιο επίπεδεσ ιεραρχίεσ και
πιο αποκεντρωμζνο ζλεγχο. Οι ταχζωσ αναπτυςςόμενεσ ΜμΕ και οι επιχειρθματίεσ ζχουν πολλζσ ανάγκεσ
ικανότθτασ που κα μποροφςαν να μεταφραςτοφν ςε προςφορζσ κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ ςτουσ τρεισ
τομείσ δεξιοτιτων που αποτελοφν τθν θλεκτρονικι θγεςία: γνϊςεισ πλθροφορικισ, επιχειρθματικό
πνεφμα και ςτρατθγικζσ ικανότθτεσ θγεςίασ.
Ειδικά ςτισ ΜμΕ, οι ΣΠΕ και οι επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ λαμβάνονται ςυνικωσ από προθγοφμενεσ
γνϊςεισ των ιδρυτϊν και του βαςικοφ προςωπικοφ. Η ψθφιακι θγεςία περιλαμβάνει δεξιότθτεσ υψθλοφ
επιπζδου και πρζπει να βαςίηεται ςε μια ςτακερι βάςθ χτιςμζνθ πάνω ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ ι τθν
προθγοφμενθ εργαςιακι εμπειρία και απαιτεί μια ςυνεχι διαδικαςία μάκθςθσ. Αυτό πρζπει να
αναφερκεί εδϊ, ϊςτε να μθν δοκεί θ εντφπωςθ ότι θ ψθφιακι θγεςία κα μποροφςε να βαςιςτεί
αποκλειςτικά ςε μικρότερθ, εςτιαςμζνθ εκπαίδευςθ.

III-1 Αξιολόγθςθ των αναγκϊν των ςυμμετεχόντων
Για να οργανϊςετε ζνα εκπαιδευτικό ςεμινάριο για τθν ψθφιακι θγεςία, πρζπει να αξιολογιςετε
διάφορα ςτοιχεία:
Μζγεκοσ εταιρείασ: Η ανάγκθ για ψθφιακι θγεςία μπορεί να διαφζρει πολφ μεταξφ εταιρειϊν
διαφορετικϊν μεγεκϊν. Οι μεγάλεσ βιομθχανίεσ και οι ΜμΕ ι οι νεοφυείσ επιχειριςεισ μπορεί να ζχουν
πολφ διαφορετικζσ ελλείψεισ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςε κζματα θλεκτρονικισ θγεςίασ. Οι
μεγάλεσ εταιρείεσ είναι πιο δομθμζνεσ και οι υπάλλθλοί τουσ χρειάηονται πιο εξειδικευμζνθ και δομθμζνθ
εκπαίδευςθ. υνικωσ ζχουν ζναν πολφ ιςχυρότερο καταμεριςμό εργαςίασ και μια καλά αναπτυγμζνθ
οργανωτικι δομι μιτρασ. Αντικζτωσ, ςε πολφ μικρζσ επιχειριςεισ όπου κυριαρχεί θ αυτο-μάκθςθ,
χρειάηονται εκπαίδευςθ λιγότερο βαςιςμζνθ ςε ρόλουσ, θ οποία είναι ςφντομθ, ευζλικτθ και προςιτι και
πολφ περιςςότερο επικεντρωμζνθ ςτθν πρακτικι.
Διαφορετικό επίπεδο αναγκϊν: Διαφορετικζσ ανάγκεσ για δεξιότθτεσ ψθφιακισ θγεςίασ μποροφν να
ςχετίηονται επίςθσ με τθν τεχνολογικι και οργανωτικι διάρκρωςθ που ζχουν οι εταιρείεσ, το
επιχειρθματικό μοντζλο και πολλά άλλα ςτοιχεία. Οριςμζνεσ εταιρείεσ κα προτιμοφςαν προςιτι
εκπαίδευςθ λίγων θμερϊν με ευζλικτεσ ϊρεσ και ςτενά ςτοχευμζνα ςε οξεία επιχειρθματικά προβλιματα,
άλλεσ εταιρείεσ κα προτιμοφςαν μια γενικι επιςκόπθςθ του κζματοσ και ςτθ ςυνζχεια ςυγκεκριμζνθ
εκπαίδευςθ αφιερωμζνθ ςε ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ. Ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τθν ψθφιακι
θγεςία μπορεί να απευκφνεται ςε εταιρείεσ και άτομα ςε διαφορετικά ςτάδια ενόσ κφκλου ηωισ τθσ
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επιχείρθςθσ και τθσ δικισ τουσ ςταδιοδρομίασ και μπορεί να εφαρμοςτεί ςε διαφορετικά επίπεδα, από
ςκοποφσ ευαιςκθτοποίθςθσ ζωσ ψθφιακό μεταςχθματιςμό.
Σομείσ τθσ εταιρείασ που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν: Κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ για τθν ψθφιακι
θγεςία πρζπει να ςτοχεφει ςτο να επιτρζπει ςτουσ ανκρϊπουσ να εκμεταλλεφονται τισ ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ για καινοτομία. Κακϊσ θ ψθφιακι θγεςία αποτελεί ςυγχϊνευςθ τριϊν τομζων ικανοτιτων
(Ψθφιακό πλαίςιο + Επιχειριςεισ + τρατθγικι θγεςία), οι προςφορζσ ψθφιακισ θγεςίασ ενδζχεται να
αφοροφν και τουσ τρεισ τομείσ ι να επικεντρϊνονται ςε ζναν ι δφο από τουσ τομείσ όταν ςυμπλθρϊνουν
τισ υπάρχουςεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ.
Ψθφιακζσ τάςεισ: Οι εταιρείεσ και οι ψθφιακοί θγζτεσ υποχρεοφνται να ςυμβαδίηουν με τισ γριγορεσ
αλλαγζσ τθσ ψθφιακισ ανάπτυξθσ και τουσ πειραματιςμοφσ για τθν ανάπτυξι τθσ ςτθν αγορά. Θα πρζπει
να ςκεφτείτε τισ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ και τισ προκλιςεισ των τρεχουςϊν μεγάλων τάςεων, όπωσ
Ηλεκτρικι Κινθτικότθτα, Σεχνθτι Νοθμοςφνθ ,Τπολογιςτικό Νζφοσ ,Αναλφςεισ Μαηικϊν Δεδομζνων,
Κοινωνικά Μζςα, Σεχνολογίεσ, Internet of Things, Πλθροφορικι Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν και Αςφάλεια
Πλθροφορικισ, προφανϊσ κα πρζπει να επανεξεταςτεί και να παραμζνει ενθμερωμζνθ ςε ςυνεχι βάςθ.

III-2 6ο Κυμα
Οι ανάγκεσ τθσ εταιρείασ και τα αιτιματα τθσ αγοράσ: Οι τομείσ ικανοτιτων τθσ ψθφιακισ θγεςίασ και οι
τεχνολογικζσ τάςεισ πρζπει να ςυγκρικοφν με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ εταιρείασ και τα αιτιματα τθσ
αγοράσ. Πρζπει να αξιολογιςετε τισ νζεσ τεχνολογικζσ τάςεισ και τθν εφαρμογι τουσ, τισ ελλείψεισ και τα
κενά των υπαρχουςϊν δεξιοτιτων, τθν προθγοφμενθ μάκθςθ και τισ εςωτερικζσ ικανότθτεσ. Αφοφ
αναλφςετε όλα αυτά τα ςτοιχεία, κα ζχετε τισ ςωςτζσ πλθροφορίεσ για τον προγραμματιςμό του
εκπαιδευτικοφ ςασ μακιματοσ.

III-3 Εκπαιδευτικόσ χεδιαςμόσ για μακιματα Ψθφιακισ Ηγεςίασ
Η βάςθ για το ςχεδιαςμό ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ για τουσ ψθφιακοφσ θγζτεσ είναι θ
δθμιουργία του προφίλ προγράμματοσ ςπουδϊν ψθφιακισ θγεςίασ. Κακορίηει τα μακθςιακά
αποτελζςματα του προγράμματοσ που αποτελοφν το ςφνολο των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων
τθσ θλεκτρονικισ θγεςίασ που πρζπει να επιτευχκοφν ςτο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ. Για να το κάνετε αυτό,
μπορείτε να ακολουκιςετε τα ακόλουκα βιματα:
1)

Οριςμόσ του τυπικοφ ρόλου ςτο εργαςιακό περιβάλλον.

Πρϊτα από όλα, πρζπει να ορίςετε ζνα δείγμα ρόλου ςτον οποίο κζλετε να εςτιάςετε και να αναλφςετε
ποιεσ είναι οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ, ευκφνεσ, αναμενόμενεσ επιδόςεισ και αποτελζςματα που
ςχετίηονται με αυτό. Θα κζλατε να εςτιάςετε ςε ζναν διαχειριςτικό ρόλο όπωσ αυτόσ ορίηεται από το ζργο
eLead (βλ. IO1 eLead Χάρτθσ Ικανοτιτων) ι πιο ςυγκεκριμζνουσ. Ο οριςμόσ αυτϊν των «προςωπικοτιτων»
μπορεί να ποικίλλει λόγω του επιπζδου λεπτομζρειασ που κζλετε να ζχει το μάκθμα, εάν πρόκειται για
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μια γενικι επιςκόπθςθ ι μια εκπαίδευςθ επικεντρωμζνθ ςε ζναν ςυγκεκριμζνο ρόλο, τον τομζα τθσ
εταιρείασ που κζλετε να αντιμετωπίςετε ι τθν ψθφιακι τεχνολογία ςτθν οποία κζλετε να επικεντρωκείτε.
2)

Οριςμόσ των ικανοτιτων που ςυνδζονται με τον προςδιοριςμζνο ρόλο.

Εφόςον ζχετε προςδιορίςει τον ρόλο, ςτον οποίο κζλετε να εςτιάςετε, κα πρζπει να επιλζξετε τισ
κφριεσ ςχετικζσ ικανότθτεσ. Εάν είναι απαραίτθτο, μπορείτε να ορίςετε τουσ βαςικοφσ τομείσ ικανοτιτων
πριν. Εμείσ, ωσ ςυνεργάτεσ του ζργου eLead, εςτιάςαμε ςτον γενικό ρόλο του διευκυντι ι των βαςικϊν
ανκρϊπων ςε εταιρείεσ που κακορίηουν τουσ ακόλουκουσ βαςικοφσ τομείσ ικανοτιτων:
1. T Ανάπτυξθ Ομαδικοφ πνεφματοσ
2. Καινοτόμα επιχειρθματικά μοντζλα
3. Σεχνιλογικζσ Σάςεισ
4. Διαχείρθςθ και τρατθγικι Καινοτομίασ
5. Πελάτεσ
6. Επίλυςθ προβλθμάτων
7. Ψθφιακι Επικοινωνία
8. Παγκόςμιεσ επιχειρθματικζσ τάςεισ Καινοτομίασ
9. Διαχείρθςθ ποικιλομορφίασ/πολυπολιτιςμικότθτασ
10. Διεκνοποίθςθ
Για κάκε τομζα ικανοτιτων ζχουμε ορίςει ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. Για παράδειγμα, για τον πρϊτο
τομζα ικανοτιτων «Παγκόςμιεσ τάςεισ καινοτομίασ των επιχειριςεων», ζχουμε αναγνωρίςει ωσ
κεμελιϊδεισ για ζναν ψθφιακό θγζτθ τισ ακόλουκεσ ικανότθτεσ:
1.
2.

Να εντοπίηει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο διεκνζσ περιβάλλον που ςχετίηονται με τουσ
κορυφαίουσ καινοτόμουσ παγκοςμίωσ
Να κατανοεί το ρόλο τθσ καινοτομίασ ςτθν ανάπτυξθ παγκόςμιων ςτρατθγικϊν.

Μπορείτε να βρείτε όλεσ τισ ικανότθτεσ που ζχουν προςδιοριςτεί και τθν πλιρθ διαδικαςία ςτο Χάρτθ
Ικανοτιτων του IO1 eLead. το τζλοσ του εγγράφου, ζχετε μια επιςκόπθςθ όλων των βαςικϊν ικανοτιτων
που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του προςδιοριςμζνου ρόλου.
3)

Προςδιοριςμόσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων

Σο ςφνολο των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που πρζπει να επιτευχκεί βρίςκεται ςτο επίκεντρο ενόσ
προφίλ προγράμματοσ ςπουδϊν. Με αυτόν τον τρόπο τα μακθςιακά αποτελζςματα, δθλ. οι δθλϊςεισ για
το τι ξζρει, κατανοεί και μπορεί να κάνει ζνασ μακθτευόμενοσ με τθν ολοκλιρωςθ μιασ μακθςιακισ
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διαδικαςίασ, είναι κεντρικά ςτοιχεία όλων των προφίλ προγράμματοσ ςπουδϊν ψθφιακισ θγεςίασ. Για
τον κακοριςμό αυτϊν των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, προτείνουμε να ταιριάξετε τισ ικανότθτεσ που
επζλεξε το εταιρικό ςχιμα κατά τισ προθγοφμενεσ φάςεισ με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Ηλεκτρονικισ
Ικανότθτασ .Σο Πλαίςιο Ηλεκτρονικισ Ικανότθτασ παρζχει μια αναφορά 40 ικανοτιτων, όπωσ απαιτοφνται
και εφαρμόηονται ςτον χϊρο εργαςίασ τθσ Σεχνολογίασ Πλθροφοριϊν και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ),
χρθςιμοποιϊντασ μια κοινι γλϊςςα για επίπεδα ικανοτιτων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων που μποροφν να
γίνουν κατανοθτζσ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Είναι ζνα πλαίςιο αναφοράσ ικανοτιτων για τθν υποςτιριξθ
τθσ αμοιβαίασ κατανόθςθσ και τθν παροχι διαφάνειασ ςτθ γλϊςςα μζςω τθσ άρκρωςθσ των ικανοτιτων
που απαιτοφνται και αναπτφςςονται από επαγγελματίεσ ΣΠΕ (ςυμπεριλαμβανομζνων τόςο των
επαγγελματιϊν όςο και των διαχειριςτϊν).
4)

Οριςμόσ ποιοτικϊν κριτθρίων

Σζλοσ, πρζπει να ορίςετε οριςμζνα κριτιρια ποιότθτασ για να αξιολογιςετε τθν ποιότθτα του προφίλ
του προγράμματοσ ςπουδϊν και το εκπαιδευτικό μάκθμα που παρζχεται. Θα πρζπει να αξιολογιςετε τθν
ποιότθτα των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων που κακορίςτθκαν, τον αρικμό των ςυμμετεχόντων που
επιτυγχάνουν αυτά τα μακθςιακά αποτελζςματα ςτο τζλοσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδρομισ και τθν ποιότθτα
τθσ δζςμευςθσ / εργαςίασ του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ κατά τθν παράδοςθ του μακιματοσ. τθ
ςυνζχεια, μπορείτε να βρείτε μια λίςτα απαιτιςεων για τθν αξιολόγθςθ των ποιοτικϊν κριτθρίων για τθν
εκπαίδευςθ e-Leadership:










υμβατότθτα των επιδιωκόμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων μιασ ενότθτασ / ςειράσ
ενοτιτων ι προγράμματοσ με τυπικζσ δεξιότθτεσ ψθφιακισ θγεςίασ (Καινοτομία ςτρατθγικϊν
επιχειρθματικϊν και λειτουργικϊν μοντζλων, εκμετάλλευςθ ψθφιακϊν τάςεων, οραματιςμόσ
και προϊκθςθ αλλαγϊν για επιχειρθματικζσ επιδόςεισ, Επιρροι ενδιαφερόμενων φορζων
χωρίσ φραγμοφσ)
Κάλυψθ όλων των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που προςδιορίηονται ςτο προφίλ του
προγράμματοσ ςπουδϊν.
Αντανάκλαςθ τθσ ειδικισ δυνατότθτασ των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων να ςυμβάλλουν ςτθν
εκπαίδευςθ e-Leadership ςφμφωνα με τθν αποςτολι και τθ ςτρατθγικι τθσ
χετικά με τισ μεκόδουσ και τθ διδακτικι: επαρκισ δυνατότθτα για τουσ μακθτζσ να αςκιςουν
επαγγελματικι πρακτικι που ςχετίηεται με τθν επιδιωκόμενθ απόδοςθ ςτθν θλεκτρονικι
θγεςία και τθ ςυμπεριφορά που ενςωματϊνονται ςτο μάκθμα / ενότθτα / πρόγραμμα.
Όςον αφορά τουσ πόρουσ του προςωπικοφ: προςωπικι εμπειρία με τθν επιςτιμθ ι / και τθν
απόδοςθ και τθ ςυμπεριφορά των ψθφιακϊν θγετϊν ςτθν επαγγελματικι ηωι που υπάρχει
μεταξφ του διδακτικοφ προςωπικοφ.
Όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ βελτίωςθσ και ποιότθτασ για τθν ατομικι εκπαιδευτικι προςφορά
μζςα ςε ζνα εκπαιδευτικό ίδρυμα: μια επαρκισ , αποτελεςματικι και βιϊςιμθ διαδικαςία /
μθχανιςμό για τον εντοπιςμό, τον χειριςμό και τθ ςυνεκτίμθςθ των ςχετικϊν με τισ ΣΠΕ τάςεων
ςτθν επιςτιμθ και τθν οικονομία, ανάγκεσ δυνθτικϊν εργοδοτϊν, ανάγκεσ δυνθτικϊν και
υπαρχόντων μακθτευόμενων και εκπαιδευτικϊν / κακθγθτϊν, κατά τον κακοριςμό των
επιδιωκόμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων κακϊσ και κατά τθν ανάπτυξθ μιασ νζασ
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προςφοράσ που εςτιάηει ςτθν ψθφιακι θγεςία ι όταν αξιολογεί και βελτιϊνει εςωτερικά μια
υπάρχουςα.

III-4 Εκπαιδευτικά εργαλεία για εκπαιδευτζσ ΕΕΚ
Οι ραγδαίεσ αλλαγζσ ςτθν τεχνολογία, τόςο ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ όςο και ςτθν κακθμερινι ηωι, μαηί
με τθν πανταχοφ παρουςία ψθφιακϊν ςυςκευϊν και εφαρμογϊν, ςθμαίνουν ότι είναι επιτακτικι ανάγκθ
για τουσ εκπαιδευτζσ ΕΕΚ να αναπτφξουν τισ δικζσ τουσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και να τισ διατθριςουν
ενθμερωμζνεσ. Σαυτόχρονα, οι εκπαιδευόμενοι μποροφν επίςθσ να αναμζνουν ότι οι εκπαιδευτικοί
χρθςιμοποιοφν ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για να παρζχουν μια ευζλικτθ, βολικι και ελκυςτικι μακθςιακι
εμπειρία. (Medlin 2016, Reeson et al. 2016).
Ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ ιταν ιδθ πραγματικότθτα ςτθν Ευρϊπθ, εντοφτοισ, μετά τθν κρίςθ του
κοροναϊοφ, θ Ψθφιακι τρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ αποκτά ανανεωμζνθ ςθμαςία κακϊσ τα
ψθφιακά εργαλεία χρθςιμοποιοφνται για:
 Παρακολοφκθςθ τθσ εξάπλωςθσ του κοροναϊοφ.
 Ζρευνα και ανάπτυξθ διαγνωςτικϊν, κεραπειϊν και εμβολίων.
 Διαβεβαίωςθ ότι οι Ευρωπαίοι μποροφν να παραμείνουν ςυνδεδεμζνοι και αςφαλείσ ςτο
Διαδίκτυο.
Ενϊ ιςχφουν περιοριςμοί και οι κοινωνικζσ και οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ γίνονται πιο ψθφιακζσ, οι
πολίτεσ και οι επιχειριςεισ βαςίηονται ςτο Διαδίκτυο και τθ ςυνδεςιμότθτα. Χάρθ ςτα ευρυηωνικά δίκτυα
και τθν ψθφιακι υποδομι, μποροφμε να ςυνεχίςουμε να μακαίνουμε, να κοινωνικοποιοφμε και να
εργαηόμαςτε. Yπθρεςίεσ εμπιςτοςφνθσ για επιχειριςεισ, θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και ψθφιακι υγεία
διαςφαλίηουν τθ ςυνζχεια και τθ διακεςιμότθτα των δθμόςιων υπθρεςιϊν, ενϊ τα αξιόπιςτα ςυςτιματα
αςφαλείασ προςτατεφουν τισ ταυτότθτζσ μασ ςτο διαδίκτυο και διαςφαλίηουν ότι οι δραςτθριότθτζσ μασ
παραμζνουν ιδιωτικζσ. Η επιταχυμζνθ ψθφιοποίθςθ βρίςκεται πράγματι ςτθ διαδικαςία δθμιουργίασ
νζων επιχειρθματικϊν μοντζλων και ευκαιριϊν για ψθφιακό άλμα ςτισ παραδοςιακζσ βιομθχανίεσ και τθ
διακυβζρνθςθ. Οι κορυφαίεσ τάςεισ ςτθν Ευρϊπθ που κα ζχουν τθ μεγαλφτερθ ζλξθ το 2021 και οι τομείσ
ςτουσ οποίουσ τα προγράμματα ΕΕΚ πρζπει να εςτιάςουν τθν προςοχι τουσ κα είναι:
 Πελατειακι εμπειρία κακοδθγοφμενθ από δεδομζνα, βαςιςμζνθ ςε αναλυτικά ςτοιχεία
 Ανάδειξθ νζων διαδικτυακϊν επιχειρθματικϊν μοντζλων
 Οι ανκεκτικζσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ κα εμφανιςτοφν μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των αναλυτικϊν
ςτοιχείων
 Ευζλικτθ εργαςιακι κουλτοφρα
 Απομακρυςμζνθ διαχείριςθ ταλζντων
 Τποδομζσ 5G
 εςτίαςθ ςτθν κυβερνοαςφάλεια
 Σεχνθτι νοθμοςφνθ, ωσ ςυμπλθρωματικι τεχνολογία για διάφορετικζσ περιπτϊςεισ χριςθσ
 Cloud και IoT, ωσ ιςχυρζσ επιτακτικζσ ανάπτυξθσ
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τθν παράγραφο V-Αποκετιριο πόρων και περιεχομζνων ςχετικά με τθν θγεςία υψθλισ τεχνολογίασ
τθσ παροφςασ ενότθτασ, μπορείτε να βρείτε μια λίςτα εκπαιδευτικϊν εργαλείων ΣΠΕ.
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IV-

Διδακτικι: Εκμάκθςθ και Εκπαιδευτικά υςτιματα για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων
ψθφιακισ θγεςίασ.

IV-1 φντομθ παρουςίαςθ των πραγματικϊν διαδικτυακϊν ςυςτθμάτων μάκθςθσ και κατάρτιςθσ
Η εκμάκθςθ των δεξιοτιτων ψθφιακισ θγεςίασ μπορεί να επιτευχκεί μζςω μιασ ποικιλίασ διδακτικϊν.
Η διδακτικι αναφζρεται ςτουσ ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ, ςτο αντικείμενο, ςτισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και
ςτο οργανωτικό πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ. Η διδακτικι μπορεί να βαςίηεται ςε
διαφορετικά εκπαιδευτικά ςτυλ. Ο τφποσ του εκπαιδευτικοφ ςτυλ ςχετίηεται ςυχνά με το επίπεδο τθσ
εκπαίδευςθσ, τθν επιςτθμονικι προςζγγιςθ και τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του μακθτι και του δαςκάλου.
Ο ςτόχοσ είναι να υιοκετθκεί ζνα εκπαιδευτικό ςτυλ που ελκφει τον μακθτι και διεγείρει μια ευκεία
μακθςιακι διαδικαςία για να εξαςφαλίςει τθ μεταφορά γνϊςεων ςε οποιοδιποτε δεδομζνο πεδίο
ςπουδϊν. Οι διδακτικζσ μζκοδοι που υιοκετοφνται πρζπει να ευκυγραμμίηονται με το προθγοφμενο
επίπεδο γνϊςθσ του εκπαιδευόμενου και να επιδιϊκουν να βελτιωκοφν ςε αυτό το επίπεδο και να
βοθκιςουν τον δάςκαλο να μεταφζρει πλθροφορίεσ με τον καλφτερο δυνατό τρόπο.
Οι εποικοδομθτικζσ διδακτικζσ είναι κοινζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ. Η εποικοδομθτικι διδακτικι
βαςίηεται ςε μια διαδραςτικι μακθςιακι προςζγγιςθ. Η διαδραςτικι προςζγγιςθ ακολουκεί τθν
πεποίκθςθ ότι θ μάκθςθ ςυμβαίνει κακϊσ οι μακθτζσ προςεγγίηουν ενεργά. Διαφζρει από τισ πακθτικζσ
προςεγγίςεισ μάκθςθσ που είναι ςυχνά μζκοδοι λεκτικισ ι από εγχειρίδιο διδαςκαλίασ όπου ο
εκπαιδευόμενοσ λαμβάνει πλθροφορίεσ από τον δάςκαλο για να εςωτερικεφςει τθ γνϊςθ αλλά δεν
λαμβάνει ανατροφοδότθςθ από τθν πρακτικι ι από τον δάςκαλο. Η αξιολόγθςθ ςτθν πακθτικι μάκθςθ
βαςίηεται ςυχνά ςε εξετάςεισ όπου οι μακθτζσ αναπαράγουν τθ γνϊςθ. Αντίκετα, ςτθν ενεργι μάκθςθ, θ
μάκθςθ γίνεται κυρίωσ κατά τθ διάρκεια δράςεων όπωσ ςυηιτθςθ, επιδείξεισ, πειράματα κ.λπ. Σο υλικό
του μακιματοσ και ο εκπαιδευτισ προςφζρουν γνϊςεισ και πλθροφορίεσ για να κακοδθγιςουν τον
μακθτι και να διευκολφνουν τθ μάκθςθ. Ο David Kolb ανζπτυξε περαιτζρω αυτιν τθν προςζγγιςθ ςτθ
βιωματικι προςζγγιςθ μάκθςθσ όπου οι μακθτζσ μακαίνουν μζςω εμπειρίασ ι μακαίνουν μζςω πράξεων.
Αυτι θ ροι διδακτικισ ζχει οδθγιςει ςε διάφορεσ μεκόδουσ όπωσ θ εμπλαιςιωμζνθ μάκθςθ , θ μάκθςθ
βάςει προβλθμάτων και θ μάκθςθ δράςθσ, για να αναφζρουμε μερικζσ.
τον τομζα τθσ θγεςίασ και τθσ εκμάκθςθσ δεξιοτιτων, χρθςιμοποιείται ςυνικωσ θ βιωματικι μζκοδοσ
διδακτικισ. Η προςζγγιςθ τθσ πρακτικισ μάκθςθσ επιτρζπει ςτον μακθτι να ςυλλάβει τθ κεωρθτικι
γνϊςθ χρθςιμοποιϊντασ τθν απεικόνιςθ των περιπτϊςεων κατάςταςθσ ι εφαρμόηοντασ τθ γνϊςθ ςε
περιπτϊςεισ ζρευνασ. Η πρακτικι εφαρμογι τθσ γνϊςθσ κα βοθκιςει τον μακθτι να εφαρμόςει τισ
δεξιότθτεσ και να μάκει πϊσ να ενεργεί και να ςκζφτεται ςε κάκε κατάςταςθ.
Οι παραδοςιακζσ βιωματικζσ μακθςιακζσ μζκοδοι ιταν εργαςτθριακά πειράματα και ςυηιτθςθ
κεμάτων ςε μια τάξθ. Η μζκοδοσ διδαςκαλίασ βάςει περιπτϊςεων ζχει αποκτιςει ενδιαφζρον για τθ
βιωματικι μάκθςθ λόγω τθσ φφςθσ τθσ να αναγκάςει τον μακθτι να λάβει αποφάςεισ και να ηθτιςει από
τουσ μακθτζσ να περιγράψουν μια κατάςταςθ και να προςφζρουν μια λφςθ και να υπεραςπιςτοφν τθ
λφςθ. Αυτζσ οι παραδοςιακζσ βιωματικζσ μζκοδοι μάκθςθσ απαιτοφν υψθλό επίπεδο αλλθλεπίδραςθσ και
άμεςθσ δζςμευςθσ μεταξφ δαςκάλου και μακθτι. Οι ρυκμίςεισ ςτθν τάξθ και οι αίκουςεσ ςε ςχιμα
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πζταλου που βλζπουμε ςυχνά ςε MBA και ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ υποςτθρίηουν τθν
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μακθτϊν και του εκπαιδευτι τουσ.
Οι πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθν διαδυκτιακι τεχνολογία επζτρεψαν τθν ανάπτυξθ μακθμάτων που
υποςτθρίηουν τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και υποςτθρίηουν αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των μακθτϊν
και των εκπαιδευτϊν. Η άνοδοσ των MOOCs (μαηικά ανοιχτά διαδικτυακά μακιματα) προςφζρει
απεριόριςτθ ςυμμετοχι και υποςτιριξθ ςυνδυαςμζνων μακθςιακϊν προςεγγίςεων όπου οι μακθτζσ
μποροφν να κάνουν χριςθ διαδικτυακοφ περιεχομζνου (βίντεο), φόρουμ, κουίη για πακθτικι αξιολόγθςθ
και αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των μακθτϊν ςε διαδικτυακζσ ςυνεδρίεσ (εκδθλϊςεισ). Δεδομζνου ότι το
περιεχόμενο προςφζρεται ςτο Διαδίκτυο, το MOOC επιτρζπει επίςθσ ο διδαςκόμενοσ να προχωρά με τον
δικό
μάκθςθ ι μια μάκθςθ με τον ρυκμό του εκπαιδευτι. ε προςωπικό ρυκμό, θ μάκθςθ είναι πιο
πακθτικι και οι μακθτζσ μποροφν να ακολουκιςουν το δικό τουσ πρόγραμμα και να εφαρμόςουν τθ
γνϊςθ ςε περιπτϊςεισ που παρζχονται. Η αλλθλεπίδραςθ με τον εκπαιδευτι απουςιάηει και οι οδθγίεσ
κακοδιγθςθσ μποροφν να προςφζρουν ςτον εκπαιδευόμενο ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τθν πρόοδο που
ζχει ςθμειωκεί. τθν εκμάκθςθ ςε ρυκμό του εκπαιδευτι, ο εκπαιδευόμενοσ ακολουκεί το πρόγραμμα
που δίνεται από τον εκπαιδευτι και παρζχει καλφτερθ υποςτιριξθ για διαδραςτικι μάκθςθ τόςο με τον
εκπαιδευτι όςο και με ομότιμθ μάκθςθ με άλλουσ μακθτζσ.
Δεδομζνθσ τθσ ποικιλίασ των διακζςιμων διδακτικϊν για τθν ανάπτυξθ των ενοτιτων για τισ δεξιότθτεσ
ψθφιακισ θγεςίασ, πραγματοποιείται μια πρϊτθ ανάλυςθ των απαιτιςεων από τθν προοπτικι του
μακθτι. Αυτό δίνει κατεφκυνςθ ςτθ μζκοδο μάκθςθσ και τθ δομι των ςτόχων τθσ διδαςκαλίασ, ςτισ
μεκόδουσ διδαςκαλίασ και το οργανωτικό πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ.
Διαδυκτιακι Μάκθςθ ( Μαηικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάκθμα)
Σο ςτοχευμζνο ακροατιριο των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων είναι για εκπαιδευτζσ που εκπαιδεφουν
νζουσ επαγγελματίεσ για τθν ψθφιακι θγεςία. Σο περιεχόμενο των ενοτιτων κα βοθκιςει νζουσ
επαγγελματίεσ, διευκυντικά ςτελζχθ και υπαλλιλουσ, οι οποίοι ζχουν ιδθ κάποια χρόνια εργαςιακισ
εμπειρίασ για να γίνουν ψθφιακοί θγζτεσ. Οι εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ κα επικεντρωκοφν ςτισ μεκοδολογίεσ
που κα βοθκιςουν τουσ εκπαιδευόμενουσ να αποκτιςουν τισ ικανότθτεσ για να γίνουν ψθφιακοί θγζτεσ .
Ο παιδαγωγικόσ τρόποσ με τον οποίο οι ικανότθτεσ μποροφν να κατανοθκοφν και να αποκτθκοφν από
νζουσ επαγγελματίεσ υπόκειται ςτο πλαίςιο ςτο οποίο πραγματοποιείται θ μάκθςθ. Σο πλαίςιο τθσ
μάκθςθσ από νζουσ επαγγελματίεσ, διευκυντζσ και υπαλλιλουσ χαρακτθρίηεται από μικρζσ χρονικζσ
περιόδουσ που μποροφν να αφιερϊςουν ςε εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ και θ ζνταςθ ποικίλλει με τθν πάροδο
του χρόνου. Δθλαδι, οι νζοι επαγγελματίεσ, τα διευκυντικά ςτελζχθ και οι εργαηόμενοι αναμζνεται να
αποκτιςουν τισ δεξιότθτεσ ψθφιακισ θγεςίασ ενϊ εργάηονται εντόσ τθσ εταιρείασ ι ςτο χρόνο που ζχουν
εκτόσ των ωρϊν εργαςίασ.
Η διαδικτυακι εκπαίδευςθ μζςω μιασ πλατφόρμασ όπωσ το MOOC μπορεί να προςφζρει ευελιξία και
δζςμευςθ για αυτόν τον ςυγκεκριμζνο ςτόχο. Σο MOOC είναι ζνα μαηικό ανοιχτό διαδικτυακό μάκθμα που
προςφζρεται μζςω του Διαδικτφου και ζχει καταρχιν απεριόριςτθ ςυμμετοχι και είναι διακζςιμο ανά
πάςα ςτιγμι.
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Σα χαρακτθριςτικά τθσ μεκοδολογίασ μάκθςθσ που βαςίηεται ςτο MOOC περιλαμβάνουν:
Ευελιξία ςτα μακθςιακά περιβάλλοντα:
Οι μακθτζσ κζλουν ζνα ευζλικτο μακθςιακό περιβάλλον, για να ακολουκοφν τισ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ
ςτον δικό τουσ ρυκμό. Για παράδειγμα, να επαναλαμβάνονται κάκε εβδομάδα ι να λαμβάνονται αρκετζσ
ενοτιτων κατά τθ διάρκεια ενόσ αββατοκφριακου. Αυτό απαιτεί μια ευζλικτθ προςζγγιςθ ςτθν οργάνωςθ
των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων και των καναλιϊν με τα οποία προςφζρονται ςτουσ μακθτζσ. Η προςφορά
διαδικτυακοφ μακθςιακοφ υλικοφ και θ ανάμειξι του με παραδείγματα εικονογραφθμζνων περιπτϊςεων
(περιπτϊςεισ βίντεο / μελζτεσ περιπτϊςεων με εργαςίεσ και ςθμειϊςεισ διαλζξεων) μπορεί να προςφζρει
ευελιξία ςτον εκπαιδευόμενο να γίνει κάτοχοσ του περιεχομζνου.

Βιωματικι μάκθςθ:
Οι μακθτζσ κζλουν μια πολφ εφαρμοςμζνθ προςζγγιςθ για να μάκουν τισ ικανότθτεσ. Με βάςθ τθν
ζρευνα, εντοπίςαμε ότι θ επιτυχθμζνθ ψθφιακι θγεςία απαιτεί ικανότθτεσ που μποροφν να αποκτθκοφν
ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ όταν εφαρμόηονται ςε περιπτϊςεισ. Η βιωματικι μάκθςθ είναι μια μζκοδοσ για
τθν επίτευξθ αυτισ τθσ εφαρμοςμζνθσ προςζγγιςθσ. Η βιωματικι μάκθςθ είναι θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ
μζςω τθσ εμπειρίασ και ορίηεται πιο ςυγκεκριμζνα ωσ "μάκθςθ μζςω αντικατοπτριςμοφ τθσ πράξθσ". Η
παροχι των εννοιϊν, των μεκόδων και των ικανοτιτων μζςω τθσ πλατφόρμασ και θ εφαρμογι τουσ ςε μια
περίπτωςθ είναι μια προςζγγιςθ για μάκθςθ, εφαρμογι και προβλθματιςμοφ ςχετικά με τισ μεκόδουσ.
Δεδομζνου του μακθςιακοφ πλαιςίου του νεαροφ επαγγελματία, αυτι θ προςζγγιςθ κα μποροφςε να
εφαρμοςτεί καλφτερα ςτθν εργαςία ςε εταιρικά ζργα, να ανακάμπτει μζςω αξιολόγθςθσ από
ςυναδζλφουσ και, εάν είναι δυνατόν, να εμπλζκεται ςε διαγωνιςμοφσ για τθν αφξθςθ τθσ δζςμευςθσ.
Μικτι μάκθςθ:
Η ευελιξία που χρειάηονται οι μακθτζσ, μπορεί να υποςτθριχκεί μζςω του MOOC, χρθςιμοποιϊντασ
τεχνικζσ ςυνδυαςμζνθσ μάκθςθσ. Η ςυνδυαςμζνθ μάκθςθ είναι όταν χρθςιμοποιοφνται διαδικτυακά
εργαλεία για τθ μεταφορά γνϊςεων μζςω περιπτϊςεων, βίντεο και αναγνϊςεων πριν από τθ διάλεξθ. Ωσ
εκ τοφτου θ μάκθςθ πραγματοποιείται ζξω από τθν τάξθ και μζςα ςτθν τάξθ το επίκεντρο είναι θ
εφαρμογι τθσ γνϊςθσ, θ απεικόνιςθ και θ ςυηιτθςθ των μακθμάτων χρθςιμοποιϊντασ περιπτϊςεισ,
παραδείγματα κ.λπ. Τποςτθρίηει το ρόλο τθσ βιωματικισ μάκθςθσ: μακαίνω εφαρμόηω και να ςκζφτομαι.
Η προςζγγιςθ ταιριάηει ςτθν εκμάκθςθ δεξιοτιτων. Πρακτικι εκπαίδευςθ και κατοπτριςμόσ ςε
καταςτάςεισ και αποφάςεισ. Η χριςθ παραδειγμάτων και απεικονίςεων περιπτϊςεων μπορεί να
επιτρζψει τθ μεταφορά αρμοδιοτιτων χρθςιμοποιϊντασ πραγματικζσ καταςτάςεισ. Αυτζσ οι ςυηθτιςεισ
υποςτθρίηουν τα ανατεκζντα ζργα που ςκοπεφουμε να δουλζψουμε με τουσ μακθτζσ. Σα ανατεκζντα
ζργα επικεντρϊνονται ςτθν εργαςιακι κατάςταςθ του μακθτι. Θα επικεντρωκεί ςτθν εργαςία ςε
εταιρικά ζργα: να εφαρμόςει τισ αρμοδιότθτεσ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ / υπάρχουςεσ εταιρικζσ
υποκζςεισ και να προβλθματιςτεί ςχετικά με τισ ικανότθτεσ. Να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςει ςθμαντικζσ
δεξιότθτεσ και να ςυνειδθτοποιιςει τισ δεξιότθτεσ που χρειάηονται περαιτζρω ανάπτυξθ.
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IV-2 τόχοι και ικανότθτεσ τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ eLeadership
Η Επαγγελματικι Κατάρτιςθ eLeadership αποτελείται από διαδικτυακζσ ενότθτεσ κατάρτιςθσ για ζνα
εκπαιδευτικό μάκθμα 32 ωρϊν για θγζτεσ υψθλισ τεχνολογίασ, εφαρμόηοντασ τα πρότυπα του
Ευρωπαϊκοφ Πιςτωτικοφ υςτιματοσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ECVET) και του
Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικϊν Προςόντων (EQF).
Οι κφριοι ςτόχοι αυτοφ του Ανοιχτοφ Μακιματοσ είναι από τθ μία πλευρά, θ δθμιουργία
εκπαιδευτικοφ υλικοφ για θγζτεσ και διευκυντζσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ υψθλισ
τεχνολογίασ και του ψθφιακοφ τομζα για τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων θγεςίασ υψθλισ τεχνολογίασ και τθν
απόκτθςθ νζων ικανοτιτων ψθφιακισ θγεςίασ, και απ’ τθν άλλθ μεριά θ παροχι ςτουσ εργαηομζνουσ,
τουσ διευκυντζσ και τισ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ υψθλισ τεχνολογίασ /
ψθφιακισ τεχνολογίασ ενόσ ευζλικτου και διαδραςτικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ για τθ βελτίωςθ των
κινιτρων και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ του χρόνου.
Η ανάπτυξθ αυτοφ του διαδικτυακοφ ανοιχτοφ δρόμου κατάρτιςθσ για θγζτεσ υψθλισ τεχνολογίασ με
βάςθ τα πρότυπα ECVET και EQF, ςτοχεφει ςτθν ευκυγράμμιςθ των ικανοτιτων των εργαηομζνων και των
διευκυντϊν ςτον τομζα τθσ υψθλισ τεχνολογίασ με τισ αγορζσ υψθλισ/ψθφιακισ τεχνολογίασ και τισ
ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ. Η πορεία τθσ εκπαίδευςθσ ζχει υλοποιθκεί μζςω εκπαιδευτικϊν εργαλείων που
ευκυγραμμίηονται με τθν πραγματικι κακθμερινι εργαςία των διευκυντϊν και των εργαηομζνων που
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ υψθλισ τεχνολογίασ (μάκθςθ ανεξάρτθτα από το χρόνο και τον τόπο).
Μζςω τθσ ςφγκριςθσ των βαςικϊν δραςτθριοτιτων που κα διεξαχκοφν από θγζτεσ υψθλισ τεχνολογίασ
ςε χϊρεσ εταίρουσ, ο χάρτθσ ικανοτιτων eLead κακορίςτθκε ςτθν πρϊτθ φάςθ του ζργου, περιγράφοντασ
το προφίλ θγετϊν υψθλισ τεχνολογίασ και αναγνωρίηοντασ τισ βαςικζσ ικανότθτεσ και τουσ βαςικοφσ
τομείσ ικανότθτασ , δίνοντασ προτεραιότθτα, κατά ςειρά ςπουδαιότθτασ για:
Ικανότθτα που αναδείχκθκε κατά τθ διάρκεια
προθγοφμενων φάςεων

Πλαίςιο ψθφιακισ ικανότθτασ

Δθμιουργία ομάδων και διαχείρθςθ
ποικιλομορφίασ

D.9. Εξζλιξθ προςωπικοφ

Καινοτόμα επιχειρθματικά μοντζλα και
διεκνοποίθςθ

A.3. Ανάπτυξθ Επιχειρθματικοφ χεδίου

E.4. Διαχείρθςθ χζςεων

A.5. Αρχιτεκτονικόσ χεδιαςμόσ
E.7. Διαχείρθςθ Επιχειρθματικισ Αλλαγισ

Σεχνολογικζσ Σάςεισ

A.7.Παρακολοφκθςθ Σάςεων Σεχνολογίασ
E.1. Ανάπτυξθ Προβλζψεων
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Διαχείρθςθ Καινοτομίασ και ςτρατθγικι

A.9.Καινοτόμοσ
D.10. Διαχείρθςθ Πλθροφοριϊν και Γνϊςεων
E.5. Βελτίωςθ Διαδικαςιϊν

Πελάτεσ

D.11. Αναγνϊριςθ Αναγκϊν

Επίλυςθ Προβλιματοσ

C.4. Διαχείρθςθ Προβλθμάτων

Ψθφιακι Επικοινωνία

D.12 Ψθφιακό Μαρκετινγκ

Παγκόςμιεσ ταςεισ επιχειρθματικισ καινοτομίασ

A.1. Ευκυγράμιςθ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων και
επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ

Table 1. Σο πλαίςιο ψθφιακισ ικανότθτασ είναι κεντρικό ςτοιχείο του ςχεδιαςμοφ του MOOC. Σο πλαίςιο

μεταφράηεται ςε 5 ενότθτεσ που ακολουκοφν μια χρονολογικι ςειρά δράςθσ για τουσ μακθτζσ.

IV-3 Ενότθτεσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ψθφιακισ Ηγεςίασ
Οι ενότθτεσ του MOOC παρουςιάηονται ςτο χιμα X. Κάκε ενότθτα καλφπτει διάφορεσ ικανότθτεσ. Οι
ενότθτεσ αφοροφν διαφορετικά επίπεδα επάρκειασ και κάκε επίπεδο επάρκειασ ζχει ζνα ξεχωριςτό
ςφνολο μακθςιακϊν ςτόχων που υποςτθρίηεται από διάφορουσ πόρουσ, εκπαιδευτικό υλικό και οδθγίεσ
αξιολόγθςθσ. Σο MOOC ζχει ςυνολικά 5 ενότθτεσ. Η πρϊτθ ενότθτα εςτιάηει ςτισ παγκόςμιεσ τάςεισ
ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ. Αυτό κα βοθκιςει τον μακθτι να εξερευνιςει τισ νζεσ ψθφιακζσ τάςεισ και
να κατανοιςει πϊσ να μεταφράςει αυτζσ τισ τάςεισ ςε ευκαιρίεσ για τθν εταιρεία. Όταν εντοπίηονται οι
ευκαιρίεσ, θ δεφτερθ ενότθτα ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ του τρόπου λιψθσ τθσ αξίασ από τισ ψθφιακζσ
τάςεισ. Αυτό περιλαμβάνει τθ διαδικαςία δθμιουργίασ αξίασ και ςυλλογισ αξίασ, θ οποία διατυπϊνεται
ςτο επιχειρθματικό μοντζλο. Η τρίτθ ενότθτα είναι μια βακιά βουτιά ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν και το
μζγεκοσ τθσ αγοράσ. Παρζχει τα εργαλεία για τθν ανάλυςθ των αναγκϊν των πελατϊν και των απαιτιςεων
για τθν καινοτομία. Η ενότθτα περιλαμβάνει νζεσ μεκόδουσ προςζγγιςθσ πελατϊν χρθςιμοποιϊντασ
ψθφιακζσ τεχνικζσ μάρκετινγκ. Η τζταρτθ ενότθτα αςχολείται με τισ απαιτιςεισ για τισ ομάδεσ που
ςυμμετζχουν ςτθν αναγνϊριςθ τθσ νζασ ψθφιακισ τεχνολογίασ και τθ μετάφραςθ τθσ ςε εμπορικοφσ
ςκοποφσ. Θα επικεντρωκεί ςτθν ανάπτυξθ ομάδων και των ανκρϊπων που αποτελοφν αυτζσ τισ ομάδεσ.
ιμερα, βλζπουμε επίςθσ ότι οι ομάδεσ αλλθλοεπιδροφν ςε μεγάλο βακμό με άλλεσ εξειδικευμζνεσ
ομάδεσ για να ςυμπεριλάβουν νζεσ τεχνολογίεσ και να τισ εφαρμόςουν. Αυτό που επιτυγχάνεται είναι ςυνδθμιουργία και θ διαχείριςθ των ςχζςεων είναι ηωτικό ςτοιχείο για τθν επιτυχία. Η πζμπτθ και τελευταία
ενότθτα αφορά τθν εφαρμογι νζων ψθφιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτον οργανιςμό. Σα ψθφιακά
προϊόντα και υπθρεςίεσ μπορεί να χρειαςτεί να καινοτομιςουν το παρόν επιχειρθματικό μοντζλο που
ςυνεπϊσ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν τρζχουςα αρχιτεκτονικι πλθροφορικισ. Η τελευταία ενότθτα ζχει ωσ ςτόχο
τθν υλοποίθςθ νζων ψθφιακϊν επιχειριςεων και τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ και
εφαρμογισ.
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MODULE 1 Παγκόςμιεσ Σάςεισ Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ
ε αυτιν τθν ενότθτα εςτιάηουμε ςτα εργαλεία για τον εντοπιςμό των παγκόςμιων τάςεων. Οι
ςυμμετζχοντεσ κα εργαςτοφν με διάφορα εργαλεία και μεκόδουσ για τθ διενζργεια περιβαλλοντικϊν
αναλφςεων και για να εντοπίςουν ευκαιρίεσ που προκφπτουν από νζεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ. Όλο και
περιςςότεροι κλάδοι τθσ βιομθχανίασ ψθφιοποιοφνται και μποροφν να επωφελθκοφν από τθ χριςθ
ψθφιακϊν λφςεων. Αυτζσ οι λφςεισ μποροφν να βοθκιςουν ςτθ βελτίωςθ των υπαρχουςϊν
επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν, αλλά μποροφν επίςθσ να μεταμορφϊςουν τον τρόπο οργάνωςθσ των
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων. Αυτόσ ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ τομζων μπορεί να περιλαμβάνει
νζεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ που μπορεί να επθρεάςουν τον τρόπο εργαςίασ και τον τρόπο οργάνωςθσ
των επιχειρθματικϊν μοντζλων. Η κατανόθςθ των τάςεων ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ και θ δυνατότθτα
αξιολόγθςισ τουσ ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ που ενδζχεται να περιλαμβάνουν για τθν επιχείρθςι ςασ είναι
ζνα πρϊτο και ουςιαςτικό βιμα για να επωφελθκείτε και να αξιοποιιςετε τθν αξία αυτοφ που προςφζρει
θ νζα ψθφιακι τεχνολογία.
Όλο και περιςςότερθ θ ανάπτυξθ των επιχειριςεων ςχετίηεται με τισ υπθρεςίεσ. Η καινοτομία ςτισ
υπθρεςίεσ είναι διαφορετικι από τθν καινοτομία ςτον καταςκευαςτικό τομζα, είναι πιο δφςκολο να
μετρθκεί, αλλά εξίςου ςθμαντικι. Ποια είναι τα μζςα και οι τρόποι καινοτομίασ ςτισ υπθρεςίεσ; Πϊσ
μποροφν να ςυνδυαςτοφν διαφορετικζσ υπθρεςίεσ και διαφορετικζσ καινοτομίεσ, ϊςτε να ςχθματίςουν
μια νζα λφςθ ι ζνα ςφνολο λφςεων; Η διεφρυνςθ των οριηόντων, το άνοιγμα για ςυν-δθμιουργία με
πελάτεσ ι με προμικειεσ, μπορεί να οδθγιςει ςε νζα περιοχι για να εξερευνιςει μια επιχείρθςθ. Οι νζεσ
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ όπωσ θ επαυξθμζνθ εικονικι πραγματικότθτα και θ διαδικαςία εντοπιςμοφ
οφκαλμικισ εςτίαςθσ παρζχουν εξαιρετικζσ ευκαιρίεσ για καινοτομία ςε ςχζςθ με τθν παροχι υπθρεςιϊν.
Αυτι θ ενότθτα κα διερευνιςει αυτά τα ηθτιματα ςτθν ανάπτυξθ κατανόθςθσ τθσ καινοτομίασ ςτισ
υπθρεςίεσ και διερευνά τθν ιδζα μιασ υπθρεςίασ ωσ ςυςτιματοσ ςτο οποίο οι αλλθλεξαρτϊμενεσ
διαδικαςίεσ ςυνδυάηονται για να δθμιουργιςουν αξία για τουσ πελάτεσ.

ΧΕΔΙΟ: Παρακολοφκθςθ τάςεων τεχνολογίασ
Η πρϊτθ ενότθτα ςτοχεφει ςτο να επιτρζψει ςτον μακθτι να εξοικειωκεί με τισ μεκόδουσ και τα
εργαλεία για τον προςδιοριςμό των παγκόςμιων ψθφιακϊν τάςεων. Ο ςτόχοσ είναι να μπορζςουμε να
διερευνιςουμε τισ τελευταίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτισ ΣΠΕ, προκειμζνου να κατανοιςουμε τθν εξζλιξθ
των τεχνολογιϊν. Ο μακθτισ μπορεί να κάνει μια αξιολόγθςθ καινοτόμων λφςεων για τθν ενςωμάτωςθ
τθσ νζασ τεχνολογίασ ςε υπάρχοντα προϊόντα, εφαρμογζσ ι υπθρεςίεσ ι για τθ δθμιουργία νζων λφςεων.

Μαθηςιακοί ςτόχοι για επίπεδο επάρκειασ


EQF 6 –εφαρμόηει ανεξάρτθτθ ςκζψθ και μπορεί να εντοπίςει ςχετικζσ πθγζσ πλθροφοριϊν
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Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

-

S1: Παρακολουκεί πθγζσ πλθροφοριϊν και
ακολουκεί
ςυνεχϊσ
τα
πιο
πολλά
υποςχόμενα.

Διακζτει γνϊςθ για αναηιτθςθ ςε διάφορεσ
πθγζσ πλθροφοριϊν (π.χ. περιοδικά,
ςυνζδρια και εκδθλϊςεισ, ενθμερωτικά
δελτία, θγζτεσ γνωμοδότθςθσ, διαδικτυακό
φόρουμ κ.λπ.) για τθν παρακολοφκθςθ
αναδυόμενων τεχνολογιϊν και των ςχετικϊν
εφαρμογϊν τθσ αγοράσ για τθν αντιμετϊπιςθ
νζων αναγκϊν τθσ αγοράσ (K1,2,3)



EQF 7 Λαμβάνει ςτρατθγικζσ αποφάςεισ οραματίηοντασ και αρκρϊνοντασ μελλοντικζσ λφςεισ ΣΠΕ για
πελατοκεντρικζσ διαδικαςίεσ, νζα επιχειρθματικά προϊόντα και υπθρεςίεσ. κατευκφνει τον οργανιςμό
να τα χτίςει και να τα εκμεταλλευτεί.

Ικανότθτεσ
Διατυπϊνει επιχειρθματικά πλεονεκτιματα και βελτιϊςεισ για τθν υιοκζτθςθ αναδυόμενων
τεχνολογιϊν
Πηγζσ & Τλικά


Loudon, J. & Loudon, J. (2020). Management Information Systems: managing the digital
firm, 16th edition. Harlow, Pearson (chapter 5).

ΧΕΔΙΟ Α1: Ευκυγράμμιςθ Π( Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ) και επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ
Μετά τθν παρακολοφκθςθ των τάςεων, ο μακθτισ προβλζπει μακροπρόκεςμεσ επιχειρθματικζσ
απαιτιςεισ, επθρεάηει τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ οργανωτικισ
διαδικαςίασ. Κακορίηει το μοντζλο Π και τθν αρχιτεκτονικι τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τθν πολιτικι του
οργανιςμοφ και διαςφαλίηει ζνα αςφαλζσ περιβάλλον. Λαμβάνει ςτρατθγικζσ αποφάςεισ Π για τθν
επιχείρθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων ςτρατθγικϊν προμικειασ.

Μαθηςιακοί ςτόχοι για επίπεδο επάρκειασ
⮚

EQF 6. Παρζχει θγετικι κζςθ ςτθν καταςκευι και εφαρμογι μακροπρόκεςμων καινοτόμων λφςεων
Π.
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Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

K1: Κατανόθςθ του ρόλου τθσ καινοτομίασ ςτθν
ανάπτυξθ παγκόςμιων ςτρατθγικϊν

S6, S8: Προςδιοριςμόσ των απαιτιςεων για
διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με υπθρεςίεσ ΣΠΕ

K2, K3: Κατανόθςθ τθσ ςθμαςία τθσ
δθμιουργικότθτασ
για
τθν
ανάπτυξθ
ςτρατθγικϊν επιχειρθματικϊν ιδεϊν

S9, S11, S13: Προςδιοριςμόσ τθσ ςυμβολισ ςτθν
επιχειρθματικι ςτρατθγικι και ανάλυςθ
τθσ
εφαρμογισ.



EQF 7 Παρζχει ςτρατθγικι θγεςία IS για τθν επίτευξθ ςυναίνεςθσ και δζςμευςθσ από τθν ομάδα
διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ

Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

K5, K6: Μετάφραςθ των δυνατοτιτων και των
ευκαιριϊν
ςε
επιχειρθματικοφσ
και
οργανωτικοφσ ςτόχουσ

S2, S3: Να αναλφει ςτρατθγικζσ καταςτάςεισ και
να ςχεδιάηει κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ εταιρικισ
επιχειρθματικότθτασ για τθ δθμιουργία αξίασ,
ανκεκτικότθτασ και βιωςιμότθτασ μζςω του
επιχειρθματικοφ μοντζλου

Μπορεί να αξιολογιςει τισ επιπτϊςεισ των
νζων ευκαιριϊν για εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ
εξελίξεισ ΣΠΕ (K4), μοντζλα προμικειασ (K7),
αρχιτεκτονικά πλαίςια (K9) και αςφάλεια (K10)

Πηγζσ και υλικά:
-Loudon, J. & Loudon, J. (2020). Management Information Systems: managing the digital firm, 16th edition.
Harlow, Pearson (chapter 1 & 3).
Μζθοδοσ ενότητασ:
Η ενότθτα οργανϊνεται ςε 2 τμιματα μάκθςθσ. Σο πρϊτο τμιμα εκμάκθςθσ καλφπτει το «Μζροσ 1.1 ΧΕΔΙΟ: Παρακολοφκθςθ τάςεων τεχνολογίασ (A7)» και ζχει 2 διαδικτυακζσ διαλζξεισ για κάκε επίπεδο
επάρκειασ (EQF6 & 7). Σο δεφτερο τμιμα εκμάκθςθσ ακολουκεί τθν ίδια λογικι με 2 διαδικτυακζσ
διαλζξεισ για το «Μζροσ 1.2 - ΧΕΔΙΟ Α1: Ευκυγράμμιςθ Π και επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ» για να
καλφψει και τα δφο επίπεδα επάρκειασ. υνολικά υπάρχουν 4 διαδικτυακζσ διαλζξεισ ςε αυτιν τθν
ενότθτα, κάκε 20 λεπτά υποςτθρίηεται με ςθμειϊςεισ διδαςκαλίασ και μεμονωμζνα μικρά κουίη για τθν
αξιολόγθςθ των μακθμάτων ςε κάκε διάλεξθ. Η ενότθτα ολοκλθρϊνεται με μια ατομικι ανάκεςθ εργαςίασ
που ςχετίηεται με τθν εταιρεία του εκπαιδευόμενου και διακζτει διαδικτυακά εργαλεία αλλθλεπίδραςθσ
για να ςυηθτιςει τα ευριματα με ςυμμακθτζσ.
ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ:
29

1. Περιγράψτε τον κλάδο ςτον οποίο δραςτθριοποιείται θ εταιρεία ςασ και τισ κφριεσ υπθρεςίεσ
που προςφζρετε ςτουσ πελάτεσ ςασ
2. Σι νζεσ αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ αναγνωρίηετε για τθν εταιρεία ςασ
3. Ποιοσ είναι ο αντίκτυποσ των ψθφιακϊν τάςεων ςτισ επιχειρθματικζσ ςασ δραςτθριότθτεσ;
4. Αναλφςτε τθ ςθμαςία των ψθφιακϊν τάςεων για τθν εταιρεία ςασ
5. Αναλογιςτείτε τθ ςτρατθγικι ευκυγράμμιςθ και τισ επιχειρθματικζσ επιπτϊςεισ για τθν
επιδίωξθ τθσ αναδυόμενθσ τεχνολογίασ
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MODULE 2: Αποτφπωςθ Αξίασ Ψθφιακϊν Σάςεων

Η βαςικι δραςτθριότθτα για ζναν θλεκτρονικό θγζτθ είναι να καταγράψει τθν αξία τθσ νζασ
επιχειρθματικισ ιδζασ ωσ το κεμζλιο τθσ νζασ επιχείρθςθσ. Αναγνωρίηοντασ τισ παγκόςμιεσ τάςεισ και
κατανοϊντασ τισ ςυνζπειεσ για τουσ χριςτεσ και τουσ πελάτεσ. Ποια οφζλθ αντλοφν οι χριςτεσ και οι
πελάτεσ από τθν υιοκζτθςθ νζων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και πόςο ςθμαντικό είναι αυτό να το επιδιϊξει θ
εταιρεία. Αυτι θ διαδικαςία περιλαμβάνει τθ διαδικαςία ιδεαςμοφ, προςδιορίηοντασ τθν ευκαιρία ωσ
λφςθ ςε ζνα εκκρεμζσ πρόβλθμα ι μια ανεκπλιρωτθ ανάγκθ. Αρκετζσ ερωτιςεισ πρζπει να υποβλθκοφν
ςτθ διαδικαςία ιδεαςμοφ, ωςτόςο, ακολουκείται από μια διαδικαςία κατά τθν οποία αυτζσ οι ερωτιςεισ
εξετάηονται, αναλφονται και απαντϊνται, με τισ απαντιςεισ να δοκιμάηονται περαιτζρω, επανεξετάηονται
και οφτω κακεξισ. Παραδείγματα ερωτιςεων περιλαμβάνουν: Ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ ζχουν οι
χριςτεσ μασ; Πϊσ μποροφν οι νζεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ να προςφζρουν νζεσ λφςεισ ςτουσ χριςτεσ μασ;
Πϊσ και ποιοσ κα επθρεαςτεί απϋτθ λφςθ; Ποιεσ κα είναι οι εμπειρίεσ τουσ; Η διαδικαςία ιδεαςμοφ με τθν
ονομαςία χεδιαςτικι κζψθ προςδίδει πρόςφατα αναγνϊριςθ ωσ πάροχοσ ενόσ βιϊςιμου εργαλείου ςτισ
δραςτθριότθτεσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων (Daniel, 2016).
Μζροσ 2.1 ΧΕΔΙΟ - Ανάπτυξη επιχειρηματικοφ ςχεδίου
Αντιμετωπίηει το ςχεδιαςμό και τθ δομι ενόσ ςχεδίου επιχείρθςθσ ι προϊόντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου
του προςδιοριςμοφ εναλλακτικϊν προςεγγίςεων κακϊσ και τθσ απόδοςθσ επενδυτικϊν προτάςεων.
Θεωρεί τα πικανά και εφαρμόςιμα μοντζλα προμθκειϊν. Παρουςιάηει ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ και
αιτιολογθμζνα επιχειριματα προσ υποςτιριξθ τθσ επιλεγμζνθσ ςτρατθγικισ. Εξαςφαλίηει ςυμμόρφωςθ με
επιχειρθματικζσ και τεχνολογικζσ ςτρατθγικζσ. Επικοινωνεί και πουλάει το επιχειρθματικό ςχζδιο ςε
ςχετικοφσ ενδιαφερόμενουσ και αντιμετωπίηει πολιτικά, οικονομικά και οργανωτικά ςυμφζροντα.
Μαθηςιακοί ςτόχοι για επίπεδο επάρκειασ
 EQF 6 Παρζχει θγετικό ρόλο ςτθ δθμιουργία μιασ ςτρατθγικισ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που
πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ επιχείρθςθσ (π.χ. διανεμθμζνθ, βαςιςμζνθ ςτθν κινθτικότθτα) και περιλαμβάνει
κινδφνουσ και ευκαιρίεσ.

Γνϊςθ
K1, K2: Κατανόθςθ τθσ
δθμιουργικότθτασ
κατά
επιχειρθματικϊν μοντζλων

Δεξιότθτεσ
ςθμαςίασ τθσ
τθν
ανάπτυξθ

K3, K5, K6: Ικανότθτα να ςκεφτείτε το παρόν και
το μελλοντικό μζγεκοσ και ανάγκεσ τθσ αγοράσ
μζςω SWOT και ανταγωνιςτικισ ανάλυςθσ

S1: Εντοπιςμόσ και ςχεδιαςμόσ καινοτόμων
επιχειρθματικϊν
μοντζλων
&
βιϊςιμων
επιχειρθματικϊν κζςεων με βάςθ SWOT και
ρεαλιςτικζσ πλθροφορίεσ αγοράσ και ανάπτυξθ
εξαιρετικϊν επιχειρθματικϊν μοντζλων και
χρθματοοικονομικϊν ςχεδίων
S4: Αξιολόγθςθ τθσ αγοράσ και τθσ οικονομικισ
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K4: Να αναλφετε τα ςτοιχεία του επιχειρθματικοφ
ςχεδίου και να διατυπϊνετε ορόςθμα για
εφαρμογι

ελκυςτικότθτασ
και
ςκοπιμότθτασ
επιχειρθματικϊν μοντζλων.

των

 EQF 7 Εφαρμόηει ςτρατθγικι ςκζψθ και οργανωτικι θγεςία για να εκμεταλλευτεί τθν ικανότθτα
τθσ Πλθροφορικισ να βελτιϊςει τθν επιχείρθςθ.

Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

K7, K8, K9: Να αναλφετε τθν ελκυςτικότθτα των S6: Να προςδιορίηετε και να ςχεδιάηετε καινοτόμα
επιχειρθματικϊν μοντζλων όςον αφορά τθν επιχειρθματικά μοντζλα για διαςφάλιςθ
κερδοφορία, τα κανάλια δθμιουργίασ αξίασ και τθν
S9: Να δθμιουργείτε αξία, αειφορία και
προμικεια μζςω τθσ ςυν-δθμιουργίασ
βιωςιμότθτα μζςω του επιχειρθματικοφ μοντζλου
K10, K11: Να αναπτφςςετε ζναν οικονομικό
S12: Να ορίηετε τα κατάλλθλα κανάλια
ςχεδιαςμό, ςυμπεριλαμβανομζνθσ μιασ εκτίμθςθσ
δθμιουργίασ αξίασ
κινδφνων και ευκαιριϊν.

Πηγζσ και υλικά:
- Loudon, J. & Loudon, J. (2020). Management Information Systems: managing the digital
firm, 16th edition. Harlow, Pearson (Chapter 1 & 10).
- Whittington, R., Johnson, G. & Scholes, K. (2020). Exploring strategy: text and cases. 12 th
edition. Harlow, Pearson (Chapter 1 & 7).

Μζροσ 2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ - E.1. Ανάπτυξθ προβλζψεων
Ερμθνεφει τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ και αξιολογεί τθν αποδοχι τθσ αγορά ςε προϊόντα ι υπθρεςίεσ.
Αξιολογεί τισ δυνατότθτεσ του οργανιςμοφ να πλθροί τισ μελλοντικζσ απαιτιςεισ παραγωγισ και
ποιότθτασ. Εφαρμόηει ςχετικζσ μετριςεισ για να επιτρζπει τθν ακριβι λιψθ αποφάςεων για τθν
υποςτιριξθ των λειτουργιϊν παραγωγισ, μάρκετινγκ, πωλιςεων και διανομισ.
Μαθηςιακοί ςτόχοι για επίπεδο επάρκειασ

EQF 5 Αξιοποιεί τισ δεξιότθτεσ για να παρζχει βραχυπρόκεςμεσ προβλζψεισ
χρθςιμοποιϊντασ ειςροζσ απ’ τθν αγορά και αξιολογεί τισ δυνατότθτεσ παραγωγισ και πϊλθςθσ του
οργανιςμοφ.
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Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

S1, S2: Εφαρμόςτε τεχνικζσ υπόκεςθσ (τι-εάν )/
ςεναρίου για να παράγετε ρεαλιςτικζσ προοπτικζσ
K2: Να προςδιορίηετε τθν προςβαςιμότθτα τθσ με προβλζψεισ / ςχεδιάςεισ πωλιςεων
αγοράσ ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ (π.χ.
κυβερνθτικζσ πολιτικζσ, αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ,
κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ τάςεισ, PEST / STEP,
Porter κ.λπ.)
K1: Μζγεκοσ αγοράσ και ςχετικζσ διακυμάνςεισ

 EQF 6 Δρα με ευρεία ευκφνθ για τθν παραγωγι μακροπρόκεςμων προβλζψεων. Κατανοεί τθν
παγκόςμια αγορά, εντοπίηει και αξιολογεί ςχετικζσ ειςροζσ από το ευρφτερο επιχειρθματικό, πολιτικό
και κοινωνικό πλαίςιο.

Γνϊςθ
Δεξιότθτεσ
K4: Να αξιοποιείτε τθ ςθμαςία των τεχνικϊν S4: Αναλφςτε και ςυγκρίνετε τισ προβλζψεισ
ανάλυςθσ δεδομζνων μεγάλθσ κλίμακασ (εξόρυξθ πωλιςεων και παραγωγισ και αναλφςτε πικανζσ
δεδομζνων)
αναντιςτοιχίεσ

Πηγζσ και υλικά:
-

Sharda, R., Delen, D. & Turban, E. (2018). Business Intelligence, Analytics, and Data Science. 4th edition.
Harlow, Pearson (Chapter 2 & 3).
Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing, 7th edition. Harlow, Pearson (Chapter 1 & 4)

Μζροσ 2.3 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ - Διαχείριςη επιχειρηματικϊν αλλαγϊν
Αξιολογεί τισ επιπτϊςεισ των νζων ψθφιακϊν λφςεων. Κακορίηει τισ απαιτιςεισ και ποςοτικοποιεί τα
επιχειρθματικά οφζλθ. Διαχειρίηεται τθν ανάπτυξθ αλλαγϊν λαμβάνοντασ υπόψθ διαρκρωτικά και
πολιτιςτικά ηθτιματα. Διατθρεί τθ ςυνζχεια τθσ επιχείρθςθσ και τθσ διαδικαςίασ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ
αλλαγισ, παρακολουκϊντασ τον αντίκτυπο, λαμβάνοντασ οποιαδιποτε απαιτοφμενθ διορκωτικι δράςθ
και βελτιϊνοντασ τθν προςζγγιςθ.
Μαθηςιακοί ςτόχοι για επίπεδο επάρκειασ


EQF 6

Παρζχει θγετικό ρόλο ςτο ςχεδιαςμό, τθ διαχείριςθ και τθν εφαρμογι ςθμαντικϊν επιχειρθματικϊν
αλλαγϊν με γνϊμονα τισ ΣΠΕ
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Γνϊςθ
Δεξιότθτεσ
K2: Αναλφςτε τον αντίκτυπο των επιχειρθματικϊν S1: Αναλφςτε το κόςτοσ και τα οφζλθ των
αλλαγϊν ςτον οργανιςμό και ςτουσ ανκρϊπινουσ επιχειρθματικϊν αλλαγϊν
πόρουσ


EQF 7 Εφαρμόηει εκτεταμζνθ επιρροι ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ οργανωτικισ αλλαγισ

Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

K3: Αναλφςτε τον αντίκτυπο των επιχειρθματικϊν
αλλαγϊν ςε νομικά ηθτιματα.

S2: Επιλζξτε τισ κατάλλθλεσ λφςεισ ΣΠΕ με βάςθ
τουσ κινδφνουσ ανάλυςθσ οφζλουσ, ανάλυςθσ
προςαρμοςμζνου χάςματοσ και τον ςυνολικό
αντίκτυπο
S3: Καταςκευάςτε και τεκμθριϊςτε ζνα ςχζδιο
εφαρμογισ.

Πηγζσ και υλικά:
Loudon, J. & Loudon, J. (2020). Management Information Systems: managing the digital firm, 16 th edition.
Harlow, Pearson (Chapter 14).
Μζθοδοσ ενότητασ:
Η ενότθτα οργανϊνεται ςε 3 τμιματα μάκθςθσ. Σο πρϊτο τμιμα μάκθςθσ καλφπτει το «Μζροσ 2.1
ΧΕΔΙΟ - Ανάπτυξθ επιχειρθματικοφ ςχεδίου» και ζχει 2 διαδικτυακζσ διαλζξεισ για κάκε επίπεδο
επάρκειασ (EQF 6 & 7). Σο δεφτερο τμιμα μάκθςθσ ακολουκεί τθν ίδια λογικι με 2 διαδικτυακζσ διαλζξεισ
για το «Μζροσ 2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ - Ε.1. Πρόβλεψθ ανάπτυξθσ »για να καλφψει και τα δφο επίπεδα επάρκειασ
(EQF 5 & 6) και το τρίτο μπλοκ εκμάκθςθσ αςχολείται με το« Μζροσ 2.3 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ - Διαχείριςθ
Επιχειρθματικϊν Αλλαγϊν» και καλφπτει τα δφο επίπεδα επάρκειασ (EQF 6 & 7) ςε δφο διαδικτυακζσ
διαλζξεισ. υνολικά, ζξι διαδικτυακζσ διαλζξεισ περιλαμβάνονται ςε αυτιν τθν ενότθτα, κάκε 20 λεπτά
υποςτθρίηεται με ςθμειϊςεισ διδαςκαλίασ και μεμονωμζνα μικρά κουίη για τθν αξιολόγθςθ των
μακθμάτων ςε κάκε διάλεξθ. Η ενότθτα ολοκλθρϊνεται με μια ατομικι ανάκεςθ εργαςίασ που ςχετίηεται
με τθν εταιρεία του εκπαιδευόμενου και διακζτει διαδικτυακά εργαλεία αλλθλεπίδραςθσ για να ςυηθτιςει
τα ευριματα με ςυμμακθτζσ.
ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ:
 Αναλφςεισ τθσ αγοράσ, πόςο ενδιαφζρουςα και ελκυςτικι είναι θ νζα επιχειρθματικι ευκαιρία για
εμάσ.
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 Αναλογιςτείτε το μζγεκοσ τθσ αγοράσ, τον ανταγωνιςμό, τισ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ ςε ςχετικζσ
αγορζσ.
 υντάξτε ζνα πρϊτο ςκίτςο των λειτουργιϊν του επιχειρθματικοφ μοντζλου και ελζγξτε και
επικυρϊςτε το ςκίτςο πραγματοποιϊντασ αναλφςεισ εντόσ τθσ εταιρείασ και ςυμβουλευτείτε
ςθμαντικοφσ ενδιαφερόμενουσ.
 Ολοκλθρϊςτε το επιχειρθματικό μοντζλο και τθ ςτρατθγικι για να παραδϊςετε τθ νζα προςφορά.
 Αξιολογιςτε τθν ελκυςτικότθτα και τισ επιπτϊςεισ ςτον οργανιςμό.

35

MODULE 3: Προςζλκυςθ πελατϊν και προςζγγιςθ αγοράσ

Για να κατανοιςουμε πλιρωσ πϊσ, ποφ και πότε λαμβάνει χϊρα θ δθμιουργία βαςικισ αξίασ, είναι
ςθμαντικό να εξαςκθκεί θ «αντίςτροφθ ςκζψθ» - ςε αυτιν τθ διαδικαςία κάκε ενδιαφερόμενοσ και
δικαιοφχοσ τοποκετοφνται ςτο κζντρο ςε ςχζςθ με το προϊόν. Παραδοςιακά, θ νζα επιχειρθματικι
ανάπτυξθ κατευκφνεται ςτον λάκοσ τρόπο ςε αυτό το ταξίδι, κακϊσ είναι φυςικό οι επιχειρθςιακοί
προγραμματιςτζσ να βάηουν το προϊόν ςτο επίκεντρο και να ςκζφτονται τουσ δικαιοφχουσ να ανικουν ςτα
περίχωρα. Η ιδζα είναι να παρακινιςουμε τον ψθφιακό θγζτθ να αλλάξει τισ προτεραιότθτεσ, να
ςυνειδθτοποιιςει τθν κρίςιμθ ςθμαςία του πελάτθ, για το πϊσ ςκζφτονται, αιςκάνονται και ενεργοφν.
υνειδθτοποιϊντασ ότι οι πελάτεσ χρθςιμοποιοφν και αγοράηουν προϊόντα για να κάνουν μια
ςυγκεκριμζνθ δουλειά για αυτοφσ, θ αξία που δθμιουργεί ζνα προϊόν για ζναν πελάτθ γίνεται ςαφζςτερθ.
Αυτό βοθκά να κατανοιςουμε πϊσ να μεγιςτοποιιςουμε τθν αξία για τον πελάτθ και να κάνουμε
ςυμπεράςματα για τον ποςοτικό προςδιοριςμό τθσ τιμισ, ςε αντίκεςθ με τθν αφξθςθ του κόςτουσ ι με
βάςθ τουσ ανταγωνιςτζσ.
Η επιχειρθματικι ςτρατθγικι πρζπει να αντικατοπτρίηει τθν πρόταςθ αξίασ, ςε τι αφορά θ εταιρεία,
από ποια ανταγωνιςτικότθτα πθγάηει και πϊσ να τοποκετείται ζναντι ανταγωνιςτϊν; Η επιτυχία βαςίηεται
ςε χαμθλό κόςτοσ, ταχφτθτα ι ποιότθτα; Είςτε ςε μια εξειδικευμζνθ αγορά με χαμθλό όγκο ι επιλζγετε
κλίμακα ςε μια μεγάλθ αγορά (ζνα μεγάλο ψάρι ςε μια μικρι λίμνθ ι ζνα μικρό ψάρι ςε ζναν μεγάλο
ωκεανό;); Είναι οι πόροι, οι εργαηόμενοι, οι ςυνεργάτεσ ι θ γνϊςθ κλειδί για τθν επιτυχία; Ποια είναι θ
αγορά ςασ, είναι προκακοριςμζνθ και, ςτθ ςυνζχεια, πϊσ τοποκετείςτε ςε αυτιν, ι υπάρχουν
χειροπιαςτοί τρόποι με τουσ οποίουσ μπορείτε να αλλάξετε τθν αγορά και να δθμιουργιςετε νζεσ αγορζσ
(κόκκινθ αγορά ζναντι μπλε αγοράσ, που τα όρια δεν είναι κακοριςμζνα)? Και ποφ κα είςτε ςτο μζλλον; Σι
πρζπει να επενδφςετε κριτικά / πϊσ χρθςιμοποιείτε τουσ πόρουσ ςασ, προκειμζνου να βελτιϊςετε όπωσ
απαιτείται για να φτάςετε εκεί που κζλετε να είςτε;
Μζροσ 3.1 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ: D.11. Αναγνϊριςη αναγκϊν
Αυτό το κομμάτι επικεντρϊνεται ςτθν ελκυςτικότθτα τθσ αγοράσ και των πελατϊν: χαρτογράφθςθ τθσ
χριςθσ ενόσ προϊόντοσ / υπθρεςιϊν από τον πελάτθ. Ακοφει ενεργά εςωτερικοφσ / εξωτερικοφσ πελάτεσ,
διατυπϊνει και διευκρινίηει τισ ανάγκεσ τουσ. Διαχειρίηεται τθ ςχζςθ με όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ για
να διαςφαλίςει ότι θ λφςθ είναι ςφμφωνθ με τισ επιχειρθματικζσ απαιτιςεισ. Προτείνει διαφορετικζσ
λφςεισ (π.χ. φτιάξε-ι-αγόραςε), πραγματοποιϊντασ ανάλυςθ με βάςθ το γενικό πλαίςιο για τθν
υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ ενόσ ςυςτιματοσ με επίκεντρο τον χριςτθ. υμβουλεφει τον πελάτθ ςχετικά
με τισ κατάλλθλεσ επιλογζσ λφςθσ. Λειτουργεί ωσ ςυνιγοροσ που ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία υλοποίθςθσ
ι διαμόρφωςθσ τθσ επιλεγμζνθσ λφςθσ.
Μαθηςιακοί ςτόχοι για επίπεδο επάρκειασ
⮚

EQF 7 Παρζχει θγετικι κζςθ ςτθν υποςτιριξθ των ςτρατθγικϊν αποφάςεων των πελατϊν. Βοθκά τον
πελάτθ να εξετάςει νζεσ λφςεισ ΣΠΕ, προωκεί ςυνεργαςίεσ και δθμιουργεί προτάςεισ αξίασ.
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Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

K2, K7: Αναπτφξτε μια διεξοδικι κατανόθςθ των S2, S4: Εφαρμόςτε εργαλεία για να προςελκφςετε
αναγκϊν και το πλαίςιο των νζων ψθφιακϊν και να αλλθλοεπιδράςετε με τουσ πελάτεσ και να
αναγκϊν πελατϊν και επιχειριςεων
αναλφςετε τισ απαιτιςεισ των πελατϊν
K4, K5, K6: Εφαρμόςτε τα εργαλεία και τισ S3: Αναλφςτε το κόςτοσ / όφελοσ τθσ λφςθσ ΣΠΕ
τεχνικζσ για τθν ανάλυςθ των αναγκϊν των
πελατϊν μζςω τεχνικϊν επικοινωνίασ και
αφιγθςθσ
K8: Αναπτφξτε ζνα προφίλ τελικοφ χριςτθ με βάςθ
τθν εμπειρία του πελάτθ, τα εργαλεία ςχεδιαςμοφ
υπθρεςιϊν, το ταξίδι των πελατϊν

Πηγζσ και υλικά:
-

Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing, 7th edition. Harlow, Pearson (Chapter 2 & 3)

Μζροσ 3.2 - ΧΕΔΙΟ - Καινοτομϊντασ
Επινοεί/ςχεδιάηει δθμιουργικζσ λφςεισ για τθν παροχι νζων εννοιϊν, ιδεϊν, προϊόντων ι υπθρεςιϊν.
Αναπτφςςει νζα και ανοιχτι ςκζψθ για να οραματιςτεί τθν εκμετάλλευςθ των τεχνολογικϊν εξελίξεων για
τθν αντιμετϊπιςθ των επιχειρθματικϊν/ κοινωνικϊν αναγκϊν ι τθσ ερευνθτικισ κατεφκυνςθσ
Μαθηςιακοί ςτόχοι για επίπεδο επάρκειασ
⮚

EQF 6
Εφαρμόηει ανεξάρτθτθ ςκζψθ και τεχνογνωςία για να οδθγιςει ςτθν ενςωμάτωςθ διαφορετικϊν
εννοιϊν για τθν παροχι μοναδικϊν λφςεων

Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

K3, K4: Κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δυναμικισ S4: Εφαρμόςτε εργαλεία για να ςκεφτείτε ζξω από
τθσ καινοτομίασ και τθσ ανάπτυξθσ τθσ τα κακοριςμζνα πλαίςια
ςτρατθγικισ καινοτομίασ
S5: Αξιολογιςτε και προςδιορίςτε τουσ
κατάλλθλουσ πόρουσ
⮚

EQF 7 Προκαλεί τθν παροφςα κατάςταςθ/κακεςτϊσ και παρζχει ςτρατθγικι θγεςία για τθν ειςαγωγι
επαναςτατικϊν ιδεϊν.
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Δεξιότθτεσ
S4: Εφαρμόςτε εργαλεία για να ςκεφτείτε ζξω από τα κακοριςμζνα πλαίςια
S5: Αξιολογιςτε και προςδιορίςτε τουσ κατάλλθλουσ πόρουσ

Πηγζσ και υλικά:
Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing, 7th edition. Harlow, Pearson (Chapter 1 & 4)

-

Μζροσ 3.3 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ Δ.12. Ψθφιακι αγορά μάρκετινγκ
Κατανοεί τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ του ψθφιακοφ μάρκετινγκ. Διακρίνει τισ παραδοςιακζσ και τισ
ψθφιακζσ προςεγγίςεισ. Εκτιμά το εφροσ των διακζςιμων καναλιϊν. Αξιολογεί τθν αποτελεςματικότθτα
των διαφόρων προςεγγίςεων και εφαρμόηει αυςτθρζσ τεχνικζσ μζτρθςθσ. χεδιάηει μια ςυνεκτικι
ςτρατθγικι χρθςιμοποιϊντασ τα πιο αποτελεςματικά διακζςιμα μζςα. Κατανοεί τα ηθτιματα προςταςίασ
δεδομζνων και απορριτου που εμπλζκονται ςτθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ.
Μαθηςιακοί ςτόχοι για επίπεδο επάρκειασ
⮚

EQF 8 Αναπτφςςει ςαφείσ ςθμαντικοφσ ςτόχουσ για το Ψθφιακό χζδιο Μάρκετινγκ. Επιλζγει τα
κατάλλθλα εργαλεία και κζτει ςτόχουσ προχπολογιςμοφ για τα κανάλια που εγκρίκθκαν.
Παρακολουκεί, αναλφει και βελτιϊνει τισ δραςτθριότθτεσ ψθφιακοφ μάρκετινγκ με ςυνεχι τρόπο.

Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

K1, K2, K3, K4 and K7:
Αναλφςτε το
επιχειρθματικό οικοςφςτθμα και αξιολογιςτε ζνα
ςχζδιο για μια ψθφιακι ςτρατθγικι μάρκετινγκ
που περιλαμβάνει ςτοιχεία κοινωνικϊν μζςων
και τεχνολογιϊν του Διαδικτφου

S1:
τρατθγικζσ
χριςεισ
τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ και ψθφιακϊν επικοινωνιϊν
S3: Αξιολογιςτε τθ χριςθ του Επικεντρωμζνου ςτο
Χριςτθ Μάρκετινγκ

: Πόροι και υλικά:
-

Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing, 7th edition. Harlow, Pearson (Chapter 5).

Course method: Μζθοδοσ μαθημάτων:
Σο μάκθμα οργανϊνεται ςε 3 τμιματα μάκθςθσ και ςυνολικά 4 διαδικτυακζσ διαλζξεισ. Σο πρϊτο
τμιμα μάκθςθσ, «Μζροσ 3.1 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ: Δ.11. Αναγνϊριςθ αναγκϊν ’, ςτοχεφει ςε ζνα επίπεδο
επάρκειασ: EQF 7. Σο δεφτερο τμιμα μάκθςθσ καλφπτει το Μζροσ 3.2 - ΧΕΔΙΟ - Καινοτομϊντασ» και ζχει
δφο διαλζξεισ για τα επίπεδα επάρκειασ (EQF 6 & 7) και το τρίτο μπλοκ εκμάκθςθσ ζχει και πάλι ζνα
επίπεδο επάρκειασ (EQF8). Κάκε διάλεξθ είναι 20 λεπτά διαδικτυακοφ διδακτικοφ υλικοφ που
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υποςτθρίηεται με μικρά κουίη για τθν αξιολόγθςθ των μακθμάτων κάκε διάλεξθσ. Η ενότθτα
ολοκλθρϊνεται με μια μεμονωμζνθ ανάκεςθ εργαςίασ που ςχετίηεται με τθν εταιρεία ςασ και διακζτει
διαδικτυακά εργαλεία αλλθλεπίδραςθσ για να ςυηθτιςετε τα ευριματά ςασ.
Assignment: ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ:
Με βάςθ τθ νζα επιχειρθματικι ευκαιρία που προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα 1, το παρόν επίκεντρο είναι να
κατανοιςουμε περαιτζρω τα προϊόντα που προςφζρονται αυτιν τθ ςτιγμι ςτουσ χριςτεσ. Αναλφςτε τθν
εργαςία που κάνει το προϊόν ι θ υπθρεςία για τουσ χριςτεσ και αξιολογιςτε πϊσ θ αναδυόμενθ
τεχνολογία μπορεί να βοθκιςει ςτθ βελτίωςθ τθσ εργαςίασ των χρθςτϊν. Ποιεσ είναι οι ανάγκεσ τουσ και
ςε ποιο πλαίςιο λειτουργοφν; Αξιολογιςτε τθν ελκυςτικότθτα και τισ επιπτϊςεισ ςτον οργανιςμό. Σζλοσ, το
επίκεντρο είναι ςτθν ανάπτυξθ μιασ ψθφιακισ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ για τθν προςζλκυςθ και τθν
αλλθλεπίδραςθ με τον πελάτθ.

MODULE 4: Ομάδα και ποικιλομορφία

Οι ομάδεσ είναι από τα πιο ςθμαντικά περιουςιακά ςτοιχεία μιασ εταιρείασ. Οι ομάδεσ επιτρζπουν ςτισ
εταιρείεσ να μποροφν να επιδιϊκουν και να επωφελοφνται από νζεσ αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ. Σο να είςαι
ζνασ ψθφιακόσ θγζτθσ απαιτεί να μπορείσ να κάνεισ μια αξιολόγθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ιδιότθτασ τθσ
ομάδασ. Οι δεξιότθτεσ, οι γνϊςεισ και θ ςυμπεριφορά τθσ ομάδασ απζναντι ςτουσ πελάτεσ, τθν
καινοτομία, τθν ανάπτυξθ νζων επιχειριςεων και τθν εφαρμογι νζων λειτουργιϊν. ε αυτό το μζροσ, το
επίκεντρο είναι ςτισ δεξιότθτεσ και τισ γνϊςεισ των ψθφιακϊν θγετϊν για τθν ανάπτυξθ ομάδων που
μποροφν να κάνουν μια ςθμαντικι διαφορά.
Μζροσ 4.1 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ: Δ.9. Εξζλιξθ του προςωπικοφ
Η ατομικι και ομαδικι ικανότθτα τθσ διάγνωςθσ, προςδιορίηοντασ τισ ανάγκεσ δεξιοτιτων και τα κενά
δεξιοτιτων. Ελζγχει τισ επιλογζσ εκπαίδευςθσ και εξζλιξθσ και επιλζγει τθν κατάλλθλθ μεκοδολογία
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ του ατόμου, του ζργου και τθσ επιχείρθςθσ. Προπονεί ι / και
ςυμβουλεφει άτομα και ομάδεσ για τθν αντιμετϊπιςθ μακθςιακϊν αναγκϊν.
Μαθηςιακοί ςτόχοι για επίπεδο επάρκειασ
⮚

EQF 3 Παρακολουκεί και αντιμετωπίηει τισ ανάγκεσ ανάπτυξθσ ατόμων και ομάδων

Γνϊςθ
K1: Κατανόθςθ
ικανοτιτων

Δεξιότθτεσ
των

μεκόδων

ανάπτυξθσ S1: προςδιορίςτε τισ ικανότθτεσ και τισ ελλείψεισ
δεξιοτιτων

K2: Κατανόθςθ του ρόλου τθσ ικανότθτασ και των S2: εντοπίςτε και προτείνετε ευκαιρίεσ εξζλιξθσ
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μεκοδολογιϊν ανάλυςθσ αναγκϊν δεξιοτιτων

⮚

βάςει ικανοτιτων.

EQF 4 Αναλαμβάνει προλθπτικι δράςθ και αναπτφςςει οργανωτικζσ διαδικαςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ
των εξελικτικϊν αναγκϊν των ατόμων, ομάδων και ολόκλθρου του εργατικοφ δυναμικοφ.

Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

K5: Κατανόθςθ του ρόλου και τθσ χριςθσ τεχνικϊν S5: Αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν επαγγελματικισ
ανάπτυξθσ του προςωπικοφ για τθν ικανοποίθςθ
ενδυνάμωςθσ
των οργανωτικϊν απαιτιςεων.

Πηγζσ και υλικά:
- Loudon, J. & Loudon, J. (2020). Management Information Systems: managing the digital firm, 16th
edition. Harlow, Pearson (Various chapters & cases).
- Edwards, T., & Rees, C. (2017). International HRM, 3rd edition. Harlow, Pearson (chapter 9 & 14).

Μζροσ 4.2 - E.4. Διαχείριςθ ςχζςεων
Δθμιουργεί και διατθρεί κετικζσ επιχειρθματικζσ ςχζςεισ μεταξφ ενδιαφερομζνων (εςωτερικϊν ι
εξωτερικϊν) ανάπτυξθσ και ςυμμόρφωςθσ με τισ οργανωτικζσ διαδικαςίεσ. Διατθρεί τακτικι επικοινωνία
με τον πελάτθ / ςυνεργάτθ / προμθκευτι και αντιμετωπίηει τισ ανάγκεσ μζςω τθσ ενςυναίςκθςθσ με το
περιβάλλον τουσ και τθ διαχείριςθ των επικοινωνιϊν αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. Διαςφαλίηει ότι οι ανάγκεσ,
οι ανθςυχίεσ ι τα παράπονα των ενδιαφερόμενων μερϊν κατανοοφνται και αντιμετωπίηονται ςφμφωνα με
τθν οργανωτικι πολιτικι.
Μαθηςιακοί ςτόχοι για επίπεδο ικανοτήτων
⮚

EQF 4 Παρζχει θγεςία για μεγάλεσ ι πολλζσ ςχζςεισ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Επιτρζπει τθν
επζνδυςθ ςε νζεσ και υπάρχουςεσ ςχζςεισ. Ηγείται του ςχεδιαςμοφ μιασ πρακτικισ διαδικαςίασ για τθ
διατιρθςθ κετικϊν επιχειρθματικϊν ςχζςεων

Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

K1, K2: Κατανόθςθ του ρόλου των διαδικαςιϊν S1, S2, S3, S7: Να είςτε ςε κζςθ να διαχειριςτείτε
οργάνωςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων, τθσ λιψθσ τθ δθμιουργία ομάδων, μζςω θγεςίασ,
αποφάςεων, των προχπολογιςμϊν και τθσ δομισ ςυντονιςμοφ και κινιτρων βζλτιςτων πρακτικϊν
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διαχείριςθσ
και
μετάφραςθ
τουσ
επιχειρθματικοφσ ςτόχουσ, τθσ ιδίασ
επιχείρθςθσ και άλλων ενδιαφερομζνων

ςε και να επικοινωνείτε και να ςυνεργάηεςτε με άλλα
τθσ μζλθ τθσ ομάδασ

S8: Αναλφςτε τθ φφςθ τθσ διαχείριςθσ θγεςίασ ςε
K3: Γνϊςθ ςτθ μζτρθςθ και τθν εφαρμογι πόρων οργανιςμοφσ προθγμζνθσ τεχνολογίασ.
για να ικανοποιείτε τισ απαιτιςεισ των
ενδιαφερόμενων μερϊν
K6: Κατανόθςθ τθσ εφαρμογισ διαχείριςθσ
ςχζςεων μιασ εταιρείασ με τα ενδιαφερόμενα
μζρθ τθσ

Πηγζσ και υλικά:
- Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing, 7th edition. Harlow, Pearson (Chapter 6).:
Μζθοδοσ ενότητασ:
Η Ενότθτα είναι οργανωμζνθ ςε 2 τμιματα μάκθςθσ και ςυνολικά 3 διαδικτυακζσ διαλζξεισ. Σο πρϊτο
τμιμα μάκθςθσ, «Μζροσ 4.1 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ: Δ.9. Ανάπτυξθ προςωπικοφ », εςτιάηει ςτο επίπεδο
επάρκειασ: EQF 3 και 4. Σο δεφτερο τμιμα μάκθςθσ καλφπτει το« Μζροσ 4.2 - E.4. Διαχείριςθ ςχζςεων
»και ζχει μια διάλεξθ για τα επίπεδα επάρκειασ (EQF 4). Κάκε διάλεξθ είναι 20 λεπτά διαδικτυακοφ
διδακτικοφ υλικοφ που υποςτθρίηεται με μικρά κουίη για τθν αξιολόγθςθ των μακθμάτων κάκε διάλεξθσ. Η
ενότθτα ολοκλθρϊνεται με μια ατομικι ανάκεςθ εργαςίασ που ςχετίηεται με τθν εταιρεία ςασ και
διακζτει διαδικτυακά εργαλεία αλλθλεπίδραςθσ για να ςυηθτιςετε το εφρθμα ςασ.
ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ:
Η ανάκεςθ εργαςίασ είναι να κάνετε μια ανάλυςθ τθσ ομάδασ και τθσ επιδιωκόμενθσ καινοτομίασ. Πρϊτα
ο ςτόχοσ είναι να αναλφςουμε τθν παροφςα ομάδα και τισ δεξιότθτεσ, τισ ςτάςεισ και τισ γνϊςεισ. τθ
ςυνζχεια, με βάςθ τισ αναλφςεισ των αναγκϊν για τθ νζα αναδυόμενθ τεχνολογία, ο μακθτισ προςδιορίηει
τισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ και τισ ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ, γνϊςεισ και ςυμπεριφορζσ που χρειάηονται
βελτίωςθ. τθ ςυνζχεια, εγκακίςταται ζνα ςχζδιο βελτίωςθσ και ςχεδιαςμοφ τθσ ομάδασ για να μπορζςει
να ακολουκιςει τθ νζα ευκαιρία.

MODULE 5. Τλοποίθςθ

τισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ, θ νζα ευκαιρία ψθφιακισ τεχνολογίασ προςδιορίηεται και διαρκρϊνεται
ςε ζνα επιχειρθματικό μοντζλο και ο εκπαιδευόμενοσ ζχει κατανοιςει τισ απαιτιςεισ τθσ ομάδασ για να
41

το κάνει να ςυμβεί. Σο επόμενο βιμα είναι να υλοποιιςει τθν ευκαιρία εντόσ τθσ εταιρείασ και τθσ
υποδομισ πλθροφορικισ τθσ. Για να κατανοιςει πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ των νζων αναδυόμενων τάςεων
ψθφιακισ τεχνολογίασ, ο ψθφιακόσ θγζτθσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εφαρμόηει απρόςκοπτα τισ
δραςτθριότθτεσ εντόσ του οργανιςμοφ. Η διαδικαςία αλλαγισ ενδζχεται να απαιτεί προςαρμογι των
τρόπων εργαςίασ και τθσ καινοτομίασ των επιχειρθματικϊν μοντζλων. Ο ψθφιακόσ θγζτθσ κα πρζπει να
είναι ςε κζςθ να αξιολογεί τον παρόντα αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό πλθροφορικισ και να αξιολογεί τθ
διαδικαςία αλλαγισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν και κινδφνων. Αυτι θ τελευταία ενότθτα ζχει
ωσ ςτόχο να εξοπλίςει τον μακθτι με τα εργαλεία και τισ γνϊςεισ για να οδθγιςει επιτυχϊσ τθν εταιρεία
ςτθν αναηιτθςθ νζων ευκαιριϊν ψθφιακϊν τάςεων.
Μζροσ 5.1 - χζδιο Α5 - χεδιαςμόσ Αρχιτεκτονικισ
Κακορίηει, βελτιϊνει, ενθμερϊνει και κακιςτά διακζςιμθ μια επίςθμθ προςζγγιςθ για τθν εφαρμογι
λφςεων, απαραίτθτων για τθν ανάπτυξθ και τθ λειτουργία τθσ αρχιτεκτονικισ Π (Πλθροφοριακοφ
υςτιματοσ). Προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ αλλαγισ και τα ςχετικά ςτοιχεία: μθχανιματα υπολογιςτϊν,
λογιςμικό, εφαρμογζσ, διαδικαςίεσ, πλθροφορίεσ και τεχνολογικι πλατφόρμα. Εξετάηει τθ δια
λειτουργικότθτα, τθν επεκταςιμότθτα, τθ χρθςτικότθτα και τθν αςφάλεια. Διατθρεί τθν ευκυγράμμιςθ
μεταξφ τθσ εξζλιξθσ τθσ επιχείρθςθσ και των τεχνολογικισ εξελίξεων.
Μαθηςιακοί ςτόχοι για επίπεδο ικανοτήτων
⮚

EQF 6 Ενεργεί με μεγάλο εφροσ ευκφνθσ για τον κακοριςμό τθσ ςτρατθγικισ για τθν εφαρμογι
τεχνολογίασ ΣΠΕ που ςυμμορφϊνεται με τισ επιχειρθματικζσ ανάγκεσ. Λαμβάνει υπόψθ τθν τρζχουςα
τεχνολογικι πλατφόρμα, τον απαρχαιωμζνο εξοπλιςμό και τισ τελευταίεσ τεχνολογικζσ καινοτομίεσ.

Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

K3: Αναλφςτε διαφορετικοφσ τεχνολογικοφσ τομείσ S1: Χρθςιμοποιιςτε τθ γνϊςθ ςε διάφορουσ
που ςιμερα προςφζρουν μεγαλφτερο δυναμικό τομείσ τεχνολογίασ για να δθμιουργιςετε και να
καινοτομίασ
παραδϊςετε τθν αρχιτεκτονικι τθσ επιχείρθςθσ
K4: κεφτείτε τα υφιςτάμενα αρχιτεκτονικά S2: Κατανόθςθ των επιχειρθματικϊν ςτόχων /
πλαίςια, τισ μεκοδολογίεσ και τα εργαλεία οδθγϊν που επθρεάηουν τθν αρχιτεκτονικι
ςυνιςτϊςα (δεδομζνα, εφαρμογζσ, αςφάλεια,
ςχεδιαςμοφ ςυςτθμάτων
ανάπτυξθ κ.λπ.)
⮚

EQF 7 Παρζχει ςτρατθγικι θγεςία ΣΠΕ για τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ τθσ επιχείρθςθσ. Εφαρμόηει
ςτρατθγικι ςκζψθ για να ανακαλφψει και να αναγνωρίςει νζα πρότυπα ςε τεράςτια ςφνολα
δεδομζνων και νζα ςυςτιματα ΣΠΕ, για να επιτφχει εξοικονόμθςθ για τθν επιχείρθςθ.

Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

K5: Αναλφςτε και προτείνετε τισ απαιτιςεισ Αναπτφξτε πρότυπα ςχεδίαςθσ και μοντζλα για να
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αρχιτεκτονικισ
ςυςτθμάτων:
απόδοςθ, βοθκιςετε τουσ αναλυτζσ ςυςτθμάτων
ςυντιρθςθ,
επεκταςιμότθτα,
κλιμάκωςθ, ςχεδιαςμό ςτακερϊν εφαρμογϊν
διακεςιμότθτα, αςφάλεια και προςβαςιμότθτα

ςτο

K6: Εφαρμόςτε μια εκτίμθςθ κόςτουσ, οφζλουσ
και κινδφνων ενόσ αρχιτεκτονικοφ ςυςτιματοσ.

Πηγζσ και υλικά:
-

Loudon, J. & Loudon, J. (2020). Management Information Systems: managing the digital firm, 16 th
edition. Harlow, Pearson (Chapter 6 & 7).

Μζροσ 5.2 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ - Δ.10. Διαχείριςη πληροφοριϊν και γνϊςεων
Αναγνωρίηει και διαχειρίηεται δομθμζνεσ και μθ δομθμζνεσ πλθροφορίεσ και λαμβάνει υπόψθ τισ
πολιτικζσ διανομισ πλθροφοριϊν. Δθμιουργεί δομι πλθροφοριϊν που επιτρζπει τθν εκμετάλλευςθ και
βελτιςτοποίθςθ των πλθροφοριϊν. Κατανοεί τα κατάλλθλα εργαλεία που πρζπει να αναπτυχκοφν για τθ
δθμιουργία, τθν εξαγωγι, τθ ςυντιρθςθ, τθν ανανζωςθ και τθ διάδοςθ τθσ γνϊςθσ τθσ επιχείρθςθσ
προκειμζνου να κεφαλοποιιςει το πλεονζκτθμά των πλθροφοριϊν.
Μαθηςιακοί ςτόχοι για επίπεδο ικανοτήτων
⮚

EQF 7 υςχετίηει πλθροφορίεσ και γνϊςεισ για τθ δθμιουργία αξίασ για τθν επιχείρθςθ. Εφαρμόηει
καινοτόμεσ λφςεισ με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που ανακτϊνται.

Γνϊςεισ

Δεξιότθτεσ

K1: Εφαρμόςτε τισ μεκόδουσ για τθν ανάλυςθ S1: υγκεντρϊςτε εςωτερικζσ και εξωτερικζσ
πλθροφοριϊν και επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν
ανάγκεσ γνϊςθσ και πλθροφοριϊν
K2: Κατανοιςτε πϊσ να αναπτφξετε ςυςκευζσ και S6: Αντιλθφκείτε, αποκθκεφςτε, αναλφςτε, ςφνολα
εργαλεία ΣΠΕ που μποροφν να εφαρμοςτοφν δεδομζνων χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ εξόρυξθσ
δεδομζνων που είναι πολφπλοκεσ και μεγάλεσ, όχι
ςτθν αποκικευςθ και ανάκτθςθ δεδομζνων.
δομθμζνεσ και ςε διαφορετικζσ μορφζσ

Πηγζσ και υλικά:
-

Loudon, J. & Loudon, J. (2020). Management Information Systems: managing the digital firm, 16th
edition. Harlow, Pearson (Chapter 11 & 13).
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Μζροσ 5.3 Διαχείριςη προβλημάτων (RUN: C4- διαχείριςη προβλημάτων)
Αναγνωρίηει και επιλφει τθ βαςικι αιτία των περιςτατικϊν. Λαμβάνει μια προλθπτικι προςζγγιςθ για
τθν αποφυγι ι τον εντοπιςμό τθσ βαςικισ αιτίασ των προβλθμάτων ΣΠΕ. Αναπτφςςει ζνα ςφςτθμα γνϊςθσ
που βαςίηεται ςτθν επανάλθψθ κοινϊν ςφαλμάτων. Επιλφει ι κλιμακϊνει περιςτατικά. Βελτιςτοποιεί τθν
απόδοςθ του ςυςτιματοσ ι των ςτοιχείων.
Επίπεδο επάρκειασ
⮚ EQF 6 Παρζχει θγεςία και είναι υπεφκυνοσ για ολόκλθρθ τθ διαδικαςία διαχείριςθσ προβλθμάτων.
Προγραμματίηει και διαςφαλίηει τθ διακεςιμότθτα καλά εκπαιδευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ,
εργαλείων και διαγνωςτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ. Ζχει
βακιά γνϊςθ ςτθν πρόβλεψθ αποτυχίασ κρίςιμων ςτοιχείων και προβλζπει ανάκτθςθ με ελάχιςτο
χρόνο διακοπισ λειτουργίασ. Οικοδομεί τισ διαδικαςίεσ κλιμάκωςθσ για να διαςφαλίςει ότι μποροφν να
εφαρμοςτοφν οι κατάλλθλοι πόροι ςε κάκε ςυμβάν.
Γνϊςθ

Δεξιότθτεσ

K1, K3: Αναλφςτε τθ ςυνολικι υποδομι ΣΠΕ του S4: Μπορεί να διενεργιςει ελζγχουσ διαχείριςθσ
οργανιςμοφ
και
τα
βαςικά
ςτοιχεία, κινδφνων και να δράςει για τθν ελαχιςτοποίθςθ
ςυμπεριλαμβανομζνων
των
διαδικαςιϊν των ανοιγμάτων
κλιμάκωςθσ κρίςιμθσ κατάςταςθσ του οργανιςμοφ
K5: Αναλφςτε τθ ςχζςθ μεταξφ των ςτοιχείων τθσ
υποδομισ του ςυςτιματοσ και τον αντίκτυπο τθσ
αποτυχίασ
ςε
ςχετικζσ
επιχειρθματικζσ
διαδικαςίεσ.

Πηγζσι και υλικά:
- Loudon, J. & Loudon, J. (2020). Management Information Systems: managing the digital firm, 16 th
edition. Harlow, Pearson (Chapter 14).
Μζροσ 5.4 Διαχείριςη προβλημάτων (ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ: Ε.5. Βελτίωςη διαδικαςίασ)
Μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν ΣΠΕ. Ζρευνα και ςυγκριτικι
αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ ΣΠΕ από διάφορεσ πθγζσ. Ακολουκεί μια ςυςτθματικι
μεκοδολογία για τθν αξιολόγθςθ, το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι διαδικαςιϊν ι τεχνολογικϊν αλλαγϊν
για μετριςιμο επιχειρθματικό όφελοσ. Αξιολογεί τισ πικανζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ διαδικαςίασ
αλλαγισ.
Επίπεδο επάρκειασ
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EQF 6 Παρζχει θγεςία και εξουςιοδοτεί τθν εφαρμογι καινοτομιϊν και βελτιϊςεων που κα
ενιςχφςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα ι τθν αποτελεςματικότθτα. Δείχνει ςτθν ανϊτερθ διοίκθςθ το
επιχειρθματικό πλεονζκτθμα των πικανϊν αλλαγϊν.

Γνϊςθ
K1: Εφαρμόςτε μεκόδουσ ζρευνασ,
αναφοράσ και μεκόδουσ μετριςεων

Δεξιότθτεσ
ςθμεία S3: Προτείνετε αλλαγζσ ςτθ διαδικαςία για τθ
διευκόλυνςθ και τον εξορκολογιςμό βελτιϊςεων.

K2:
Κατανοιςτε τθ χριςθ μεκοδολογιϊν
αξιολόγθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ.

Πηγζσ και υλικά:
-

Loudon, J. & Loudon, J. (2020). Management Information Systems: managing the digital firm, 16 th
edition. Harlow, Pearson. (Chapter 13).
Sharda, R., Delen, D. & Turban, E. (2018). Business Intelligence, Analytics, and Data Science. 4th
edition. Harlow, Pearson. (Chapter 3).

Μζθοδοσ μαθημάτων:
Σο μάκθμα οργανϊνεται ςε 4 τμιματα μάκθςθσ και ςυνολικά 4 διαδικτυακζσ διαλζξεισ. Σο πρϊτο
τμιμα μάκθςθσ, «Μζροσ 5.1 - χζδιο Α5 - χεδιαςμόσ Αρχιτεκτονικισ», ςτοχεφει ςε ζνα επίπεδο
επάρκειασ: EQF 6 & 7. Σο δεφτερο τμιμα μάκθςθσ καλφπτει το «Μζροσ 5.2 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ - Δ.10.
Διαχείριςθ πλθροφοριϊν και γνϊςεων »και ζχει μια διαδικτυακι διάλεξθ για το επίπεδο επάρκειασ EQF 6.
Σο τρίτο τμιμα εκμάκθςθσ« Μζροσ 5.3 Διαχείριςθ προβλθμάτων (RUN: C4- διαχείριςθ προβλθμάτων)
»ζχει και πάλι ζνα επίπεδο επάρκειασ (EQF6) και το τζταρτο τμιμα εκμάκθςθσ Μζροσ 5.4 διαχείριςθ
Προβλθμάτων (ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ: Ε.5. Βελτίωςθ διαδικαςίασ) "ζχει ζνα επίπεδο επάρκειασ ςτο EQF 6. Κάκε
διάλεξθ είναι 20 λεπτά διαδικτυακοφ διδακτικοφ υλικοφ που υποςτθρίηεται με μικρά κουίη για τθν
αξιολόγθςθ των μακθμάτων κάκε διάλεξθσ. Η ενότθτα ολοκλθρϊνεται με μια μεμονωμζνθ ανάκεςθ
εργαςίασ που ςχετίηεται με τθν εταιρεία ςασ και διακζτει διαδικτυακά εργαλεία αλλθλεπίδραςθσ για να
ςυηθτιςετε το εφρθμα ςασ.
ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ:
⮚

Με βάςθ τθ νζα επιχειρθματικι ευκαιρία και το νζο επιχειρθματικό μοντζλο και τισ απαιτιςεισ τθσ
ομάδασ ςτα προθγοφμενα μοντζλα, ο εκπαιδευόμενοσ αναπτφςςει ζνα ςχζδιο για εφαρμογι. Σο
ςχζδιο περιλαμβάνει μια ανάλυςθ τθσ παροφςασ αρχιτεκτονικισ πλθροφορικισ και παρζχει
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ςυςτάςεισ για τα κφρια μζρθ του οργανιςμοφ που πρζπει να προςαρμοςτοφν για να υποςτθρίξουν
τθ νζα ψθφιακι τεχνολογία. Σο ςχζδιο ζχει μια γενικι επιςκόπθςθ των ορόςθμων και μια
αξιολόγθςθ των κινδφνων που αναγνωρίςτθκαν .

IV-4 Πρακτικόσ οδθγόσ για τθν επιτυχι εκπαίδευςθ ψθφιακισ Ηγεςίασ
Σα τελευταία χρόνια, θ αφξθςθ των
διαδικτυακϊν μακθμάτων κατάρτιςθσ για τουσ
υπαλλιλουσ των επιχειριςεων είναι ςθμαντικι.
Από τθν άλλθ πλευρά, γεννικθκαν αρκετζσ
πρωτοβουλίεσ ςε εκνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
(όπωσ το Κζντρο Ψθφιακισ Καινοτομίασ) για τθν
προϊκθςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ των ΜμΕ:
αυξάνοντασ τθν ηιτθςθ δεξιοτιτων ψθφιακισ
θγεςίασ εντόσ των ΜμΕ και από παρόχουσ
υπθρεςιϊν.
Σο Μαηικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάκθμα
απευκφνεται ςε τρεισ βαςικοφσ ςτόχουσ: α)
υπαλλιλουσ και διευκυντζσ ΜμΕ που
ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ ψθφιακϊν ζργων.
β) εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ που εργάηονται ςε
ιδιωτικά
και
δθμόςια
ιδρφματα
που
υποςτθρίηουν
τισ
ΜμΕ
ςτον
ψθφιακό
μεταςχθματιςμό · γ) εργαηόμενουσ ςε εταιρείεσ
παροχισ τεχνολογίασ, οι οποίοι διαδραματίηουν
βαςικό ρόλο ςτον ψθφιακό μεταςχθματιςμό των
ΜμΕ.
Μεκοδολογία για τθν αποτελεςματικι χριςθ
του Μαηικοφ Ανοιχτοφ Διαδικτυακοφ Μακιματοσ
για τθν Ψθφιακι Ηγεςία
Ζνα από τα κφρια προβλιματα των Μαηικϊν
Ανοιχτϊν Διαδικτυακϊν Μακθμάτων είναι το
υψθλό ποςοςτό εγκατάλειψθσ. Για να μειϊςετε
το
ποςοςτό
εγκατάλειψθσ
και
να
μεγιςτοποιιςετε τα μακθςιακά αποτελζςματα,
είναι απαραίτθτο για τουσ εκπαιδευτζσ που
προτείνουν αυτιν τθ μεκοδολογία να δϊςουν

ιδιαίτερθ
προςοχι
ςε
ζνα
ςφνολο
δραςτθριοτιτων που πρζπει να εκτελεςτοφν πριν
ξεκινιςετε το μάκθμα και κατά τθ διάρκεια τθσ
εφαρμογισ του. τθν περίπτωςθ του MOOC,
είναι πιο ςκόπιμο να αναφερόμαςτε ςε
ςυμμετζχοντεσ και υπεφκυνουσ διεξαγωγισ από
ότι ςε μακθτζσ και κακθγθτζσ. ε αυτό το
μακθςιακό περιβάλλον οι ςυμμετζχοντεσ
απολαμβάνουν υψθλό βακμό αυτονομίασ ςτθ
μακθςιακι τουσ διαδικαςία. Επιπλζον, το
υπόβακρο, τα κίνθτρα και οι ςτάςεισ των
ςυμμετεχόντων μπορεί να διαφζρουν πολφ. Εξ
οριςμοφ, ςτθ μεκοδολογία εκμάκθςθσ MOOC θ
παρουςία εκπαιδευτικϊν είναι αρκετά ελαφριά.
Ωςτόςο, ο υπεφκυνοσ διεξαγωγισ παίηει βαςικό
ρόλο ςτθν κακοδιγθςθ και υποςτιριξθ των
ςυμμετεχόντων για τθ μείωςθ τθσ εγκατάλειψθσ
και τθ διευκόλυνςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ.
Δραςτθριότθτεσ που προθγοφνται
Πριν από τθ ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων
ςτθ χριςθ του MOOC και άλλων μακθςιακϊν
πόρων, είναι απαραίτθτο να αλλθλοεπιδράςετε
με τουσ εκπαιδευόμενουσ για τθ ςυλλογι
πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ ακόλουκεσ πτυχζσ:
-

Αναγνϊριςθ του πλαιςίου ςτο οποίο
λειτουργοφν οι εκπαιδευόμενοι, θ
παροφςα κζςθ και οι προοπτικζσ
ςταδιοδρομίασ τουσ.

-

Αξιολόγθςθ των αναγκϊν εκπαίδευςθσ.
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-

Προςδιοριςμόσ των μακθςιακϊν ςτόχων.

-

Επιλογι των μακθςιακϊν ενοτιτων και
οριςμόσ τθσ μακθςιακισ μεκοδολογίασ.

I.I. υνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

-

Επιλογι τθσ ομάδασ των εκπαιδευομζνων
(αρικμοί και ρόλοι) και ρφκμιςθ του
χρονοδιαγράμματοσ των μακθμάτων.

Σα MOOC προορίηονται γενικά για ατομικι
χριςθ. Ωςτόςο, θ αλλθλεπίδραςθ με μια ομάδα
ατόμων που ςυμμετζχουν ςτο ίδιο μάκθμα
μπορεί να είναι εξαιρετικά επωφελισ για τθ
διατιρθςθ τθσ εμπλοκισ με το μάκθμα και τθ
βελτίωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.
Οι εκπαιδευτζσ κα πρζπει να ζχουν ςαφι
κατανόθςθ των διαφορετικϊν προφίλ των
ςυμμετεχόντων και να προςαρμόςουν τθ
μεκοδολογία εκπαίδευςθσ ςτισ ανάγκεσ τουσ.
Σαυτόχρονα, θ ποικιλία των ςυμμετεχόντων
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ τρόποσ ενίςχυςθσ
των μακθςιακϊν ευκαιριϊν μζςω τθσ
ανταλλαγισ εμπειριϊν και ικανοτιτων. Οι
εκπαιδευτζσ είναι υπεφκυνοι για τθν αποφυγι
τθσ κατάςταςθσ τθσ «εκπαίδευςθσ ςε ξζνουσ»
που ςυχνά ςυνδζεται με τθ χριςθ του MOOC.
Εξ οριςμοφ, το MOOC προςφζρει ζνα υψθλό
επίπεδο εξατομίκευςθσ, με βάςθ τθν επιλογι
των μακθςιακϊν ενοτιτων, τθ μορφι τθσ τάξθσ,
τον βακμό αλλθλεπίδραςθσ κ.λπ. Είναι
ςθμαντικό αυτζσ οι πτυχζσ να μθν αφεκοφν ςτθν
επιλογι των εκπαιδευομζνων αλλά να
ςυηθτθκοφν με τουσ εκπαιδευτζσ πριν από τθν
εμπλοκι ςτο μάκθμα.
Η ιδανικι διάρκεια MOOC είναι 4 ι 5 εβδομάδεσ
εργαςίασ. Ο εβδομαδιαίοσ φόρτοσ εργαςίασ
πρζπει να κυμαίνεται μεταξφ 3 και 5 ωρϊν

φμφωνα με τα εμπειρικά ςτοιχεία ςχετικά με
τθν αποτελεςματικι χριςθ των μακθμάτων
MOOC, θ ςυνιςτϊμενθ χρονικι δζςμευςθ των
ςυμμετεχόντων είναι περίπου 3 ζωσ 4 ϊρεσ τθν
εβδομάδα. Αυτι θ δζςμευςθ είναι ςυμβατι με το
χρόνο που
νζοι επαγγελματίεσ, διευκυντζσ
υπαλλιλων είναι πικανό να αφιερϊςουν,
τουλάχιςτον για μια περίοδο, για να βελτιϊςουν
τισ δεξιότθτεσ και τισ προοπτικζσ ςταδιοδρομίασ
τουσ. Οι εκπαιδευτζσ (υπεφκυνοι διεξαγωγισ) κα
πρζπει να ςυμβουλεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ να
μθν υπερβαίνουν αυτά τα όρια για να
προςπακιςουν να μειϊςουν τθν περίοδο
μάκθςθσ. Αντικζτωσ, κα πρζπει να βοθκιςουν
τουσ ςυμμετζχοντεσ να ρυκμίςουν και να
διατθριςουν ζναν καλό ρυκμό μάκθςθσ.
Για να διατθρθκεί ζνασ καλόσ ρυκμόσ
μάκθςθσ, είναι απαραίτθτο να παρζχονται
περιοδικζσ αξιολογιςεισ των μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων. Η αξιολόγθςθ βαςίηεται ςε
εργαλεία και εργαςίεσ που αποτελοφν μζροσ του
MOOC και μποροφν να εκτελεςτοφν αυτόνομα
από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Ωςτόςο, είναι
ςθμαντικό για τουσ ςυμμετζχοντεσ να
ςυηθτιςουν
και
να
αξιολογιςουν
τα
αποτελζςματα αυτϊν των βθμάτων αξιολόγθςθσ
με τουσ εκπαιδευτζσ.
Κατά τον ςχεδιαςμό του MOOC, είναι
ςθμαντικό να κακορίςετε ςαφείσ και ακριβείσ
οδθγίεσ επικοινωνίασ ςε ςχζςθ με τα εργαλεία
που είναι διακζςιμα ςτθν πλατφόρμα (π.χ.
ςυνομιλίεσ, φόρουμ ςυηιτθςθσ, κοινωνικά
δίκτυα, wiki κ.λπ.) και όλεσ τισ τεχνικζσ βοικειεσ
ςχετικά με αυτά τα εργαλεία.
Η δομι του MOOC πρζπει να κεωρθκεί ωσ
Ζναρξθ Ενότθτασ ζτςι ϊςτε τα άτομα που
ςυμμετζχουν ςτθν εκπαίδευςθ να αρχίςουν να
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εξοικειωκοφν με τθν πλατφόρμα και τουσ
διακζςιμουσ
πόρουσ.
Αυτόσ
ο
τφποσ
πλθροφοριϊν μπορεί επίςθσ να εξαπλωκεί
χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςφντομο βίντεο με
κατάλλθλο υποτιτλιςμό .

Οι εκπαιδευόμενοι, ςτθν αρχι του
μακιματοσ, κα πρζπει να ενθμερϊνονται για τισ
θμερομθνίεσ και τισ προκεςμίεσ εγγραφισ και για
τον χρόνο αφοςίωςθσ ςτθ ςελίδα περιγραφισ
μακθμάτων.

Η δομι του μακιματοσ πρζπει να χωριςτεί ςε
ενότθτεσ, που προςδιορίηονται από ζνα όνομα
περιγραφισ, που περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ
που ςτοχεφουν ςτθν ολοκλιρωςθ εντόσ μιασ
ςυγκεκριμζνθσ περιόδου.

Δραςτθριότθτεσ
εκπαίδευςθσ

Γενικά, ςυνιςτάται θ χριςθ εκπαιδευτικϊν
βίντεο,
αςκιςεων, εργαςιϊν, κεμάτων
ςυηιτθςθσ για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των
εκπαιδευομζνων.
Όλο το εκπαιδευτικό υλικό του μακιματοσ
πρζπει να είναι ορατό και να “κατεβάηεται” από
εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ, ακόμθ και όταν τα
μακιματα ζχουν ολοκλθρωκεί.

μετά

το

πζρασ

τθσ



Αξιολόγθςθ
των
μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων (αμζςωσ μετά τθν
εκπαίδευςθ και για μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα)



Πιςτοποίθςθ
αποκτικθκαν



Καταιγιςμόσ
ιδεϊν
μεταξφ
των
εκπαιδευομζνων
ςχετικά
με
τισ
μακθςιακζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και τθν
εφαρμογι των νζων ικανοτιτων

ικανοτιτων

που

Ακολουκεί ζνασ πίνακασ με μια ανακεφαλαίωςθ των κφριων δραςτθριοτιτων:

Ρόλοσ του υντονιςτι

ΕΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΡΩΝ
(Φαςθ ςχεδιαςμοφ
και προετοιμαςίασ)

χεδιαςμόσ τθσ δομισ του
MOOC
Δθμιουργόσ περιεχομζνου

Εργαλεία και Δραςτθριότθτεσ του
MOOC
Ημερολόγιο και προτεινόμενο
πρόγραμμα
Βίντεο και υλικό πριν από το
MOOC

Δθμιουργόσ δραςτθριοτιτων
αξιολόγθςθσ
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ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ
(Φαςθ υλοποίθςθσ
και ανάπτυξθσ )

Δοκιμι εργαλείων
επικοινωνίασ
Δραςτθριότθτεσ διεξαγωγισ

Email, φόρουμ. υνεδρίεσ
ερωτιςεων και απαντιςεων
Αυτοαξιολόγθςθ

υνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ
ΕΚ ΣΩΝ ΤΣΕΡΩΝ
(Αναλυςθ
δεδομζνων και φαςθ
ζρευνασ)

υνεδρία αξιολόγθςθσ

Πιςτοποίθςθ

Αξιολόγθςθ και αξιολόγθςθ από
ομότιμουσ
Ερωτθματολόγια

Αξιολόγθςθ
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Θεματοφυλάκειο πθγϊν και περιεχόνων ςχετικϊν με τθν υψθλισ τεχνολογίασ θγεςία

V-1 Εκπαιδευτικά Εργαλεία ΣΠΕ
ε αυτιν τθν ενότθτα, πρόκειται να κατατάξουμε αρκετά εκπαιδευτικά εργαλεία που ςχετίηονται ι όχι
με τθν πλθροφορικι που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν από εκπαιδευτζσ ΕΕΚ για να τουσ
βοθκιςουν ςτθν ανάπτυξθ των μακθμάτων τουσ.



Ζρευνα, Δθμοςκοπιςεισ και Κουίη

Γιατί: Χριςιμα εργαλεία για όλα τα ςτάδια ενόσ εκπαιδευτικοφ μακιματοσ. Ο εκπαιδευτισ μπορεί να
δθμιουργιςει μια ζρευνα ι ζνα κουίη για να προςδιορίςει τισ γνϊςεισ των ςυμμετεχόντων, των
εκπαιδευομζνων ςχετικά με τθν ζννοια τθσ ψθφιακισ θγεςίασ και τισ ςυνοδευτικζσ δεξιότθτεσ ενόσ θγζτθ.
Επιπλζον, οι ζρευνεσ / κουίη κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςε μεταγενζςτερα ςτάδια τθσ πορείασ
εκπαίδευςθσ για τθν αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν ςτόχων.
Που:




Φόρμεσ Google- (μζροσ του Google Drive) υλλζξτε RSVP, κάντε μια ζρευνα ι δθμιουργιςτε
γριγορα ζναν κατάλογο ονομάτων τθσ ομάδασ με μια απλι διαδικτυακι φόρμα. Δίνει τθν
δυνατότθτα να δείτε τα αποτελζςματα, τακτοποιθμζνα οργανωμζνα ςε υπολογιςτικό φφλλο.
Addpoll- ζνασ εφκολοσ τρόποσ δθμιουργίασ δθμοςκοπιςεων, ερευνϊν και φορμϊν html ςτον ιςτό



Εργαλεία Αυτοαξιολόγθςθσ

Γιατί: Οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να αυτοαξιολογιςουν τισ θγετικζσ τουσ ικανότθτεσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων των δεξιοτιτων ψθφιακισ θγεςίασ) μζςω ενόσ διαδικτυακοφ εργαλείου που
παρζχεται. Με αυτόν τον τρόπο, αναφζρεται το επίπεδο κάκε ςυμμετζχοντα, ςχετικά με τισ ψθφιακζσ
δεξιότθτζσ τουσ και με βάςθ αυτζσ τισ αναφορζσ ο εκπαιδευτισ μπορεί να προςδιορίςει τισ ανάγκεσ και να
προςαρμόςει ανάλογα τα μακιματά του.



Διαςκζψεισ μζςω Διαδικτφου
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Γιατί: Λόγω τθσ πανδθμικισ κατάςταςθσ του COVID-19, θ απομακρυςμζνθ μάκθςθ και οι διαδικτυακζσ
πλατφόρμεσ ιταν ζνα κοινό εργαλείο για τθν αποτελεςματικι μάκθςθ. Παρά τθν άνοδο τουσ λόγω τθσ
πρόςφατθσ περίπτωςθσ, είναι αποτελεςματικά εργαλεία για τθ διδαςκαλία εκπαιδευομζνων από όλο τον
κόςμο και αποτελοφν εξαιρετικό παράδειγμα για δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ ψθφιακισ θγεςίασ.
Που:






Zoom - Η πλατφόρμα Cloud για διαςκζψεισ βίντεο και ιχου, ςυνεργαςία, ςυνομιλία και διαδικτυακά
ςεμινάρια, προςφζρει ιςχυρά εργαλεία ςυνεργαςίασ και εναςχόλθςθσ ωσ μζροσ τθσ τυπικισ
δωρεάν άδειασ. Οι διαχειριςτζσ, οι δάςκαλοι, οι γονείσ και οι μακθτζσ ζχουν επίςθσ πρόςβαςθ ςε:
Απεριόριςτεσ ςυναντιςεισ για ζωσ 100 ςυμμετζχοντεσ.
Google τάξθ - Βοθκά τα τμιματα να ςυνδζονται εξ αποςτάςεωσ, να επικοινωνοφν και να
παραμζνουν οργανωμζνα.

Δθμιουργία γραφθμάτων.

Γιατί: Ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν οπτικοποίθςθ δεδομζνων και τθ διδαςκαλία εννοιϊν οπτικοποίθςθσ
δεδομζνων. Παρζχει γνωςτικζσ πλθροφορίεσ ςε πολλζσ μορφζσ ι μζςα.
Που:






Easel.ly - Δθμιουργία και κοινι χριςθ οπτικϊν ιδεϊν ςτο διαδίκτυο. Σα Vhemes είναι οπτικά
κζματα. φρετε και αποκζςτε ζνα vheme ςτον καμβά ςασ για εφκολθ δθμιουργία τθσ οπτικισ ςασ
ιδζασ.
Σο Gapminder - χρθςιμοποιείται ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ ςε όλο τον κόςμο για τθ δθμιουργία μιασ
παγκόςμιασ οπτικι βαςιςμζνθ ςε γεγονότα.

Οι περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ

Γιατί: Οι περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ δθμιουργοφν ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα ςτθν διδαςκαλία όςον
αφορά τουσ μακθτζσ που κα αςχολθκοφν ενεργά με τον προςδιοριςμό των αρχϊν αντλϊντασ τεσ από τα
παραδείγματα. Βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων όπωσ: Επίλυςθ προβλθμάτων, λιψθ αποφάςεων.
Ποφ: Οδθγόσ και πρότυπα για το πϊσ να γράψετε μια μελζτθ περίπτωςθσ



MOOC Μαηικό Ανοιχτό Διαδυκτιακό Μάκθμα
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Γιατί: Σα Μαηικά ανοιχτά διαδικτυακά μακιματα περιλαμβάνουν εικονικζσ αλλθλεπιδράςεισ, ςυηθτιςεισ,
αξιολόγθςθ. Είναι τεράςτια, ϊςτε να διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ μζςω τθσ τεχνολογίασ
πλθροφοριϊν και δικτφων. Λόγω των χαρακτθριςτικϊν τουσ, μποροφν να είναι ζνα καλό εργαλείο για τθν
ανάπτυξθ ψθφιακϊν ικανοτιτων.
Που :



Udemy - Μακιματα ςε αγγλικι, ιςπανικι και πορτογαλικι γλϊςςα για δεξιότθτεσ και
προγραμματιςμό ΣΠΕ
Πόροι UNEVOC - Εργαλεία, οδθγοί, MOOCS και άλλοι πόροι που ςυλλζγονται από το Διεκνζσ Κζντρο
Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ τθσ UNESCO για ςυνεχι μάκθςθ ςτο
TVET.

Όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, είναι εξίςου ςθμαντικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ΕΕΚ να
εκπαιδεφονται ςυνεχϊσ για να αυξάνουν τισ ικανότθτεσ και τθν ψθφιακι τουσ δεξιότθτα, να ενθμερϊνουν
τισ πλθροφορίεσ τουσ ςχετικά με τα υπάρχοντα τεχνολογικά εργαλεία για να μεταφζρουν τισ γνϊςεισ τουσ
με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο.
Σα εργαλεία που αναφζρονται παρακάτω κα μποροφςαν να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευτζσ ΕΕΚ ςτθν
απόκτθςθ αυτοφ του είδουσ δεξιοτιτων:

E-TRAINERS ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ Ε ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι εκπαιδευτζσ ςε ψθφιακό περιβάλλον είναι ζνα παράδειγμα δομθμζνθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ
κατάρτιςθσ που βαςίηεται ςτο ςφςτθμα Moodle με το οποίο ο κακθγθτισ κα αφιερϊςει λιγότερο χρόνο
ςτθν προετοιμαςία των μακθμάτων του ενϊ κα κάνει τουσ μακθτζσ πιο εμπλεκόμενουσ . Η πλατφόρμα
παρζχει πρακτικζσ και διαδραςτικζσ αςκιςεισ, μια ποικιλία οργάνων και εργαλείων για να παρζχει ςτουσ
χριςτεσ τθν καλφτερθ προςζγγιςθ ςτισ ψθφιακζσ διδακτικζσ μεκόδουσ. Σα μακιματα περιλαμβάνουν
επίςθσ ςυνεχι υποςτιριξθ και υπθρεςία κακοδιγθςθσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ ενςωμάτωςθσ των
διδαςκόμενων δεξιοτιτων και εργαλείων ςτθν εργαςία τουσ.
Link: http://www.e-trainers.eu/
Βελτίωςθ ψθφιακισ πλατφόρμασ διδαςκαλίασ
Αυτι θ πλατφόρμα που αναπτφχκθκε από το Κδρυμα Εκπαίδευςθσ και Διδαςκαλίασ του Ηνωμζνου
Βαςιλείου παρζχει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ αξιολογθτζσ τθσ ΕΕΚ πρόςβαςθ ςε δωρεάν, ςφντομεσ,
πιςτοποιθμζνεσ διαδικτυακζσ
εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ αυτομόρφωςθσ. Αυτζσ οι ενότθτεσ
χαρτογραφοφνται ςτο Ψθφιακό Διδακτικό Επαγγελματικό Πλαίςιο και ζχουν ςχεδιαςτεί για να βελτιϊςουν
τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθ διδαςκαλία και αξιολόγθςθ και για να βελτιϊςουν τισ εμπειρίεσ και τα
αποτελζςματα των μακθτϊν.
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Link: https://enhance.etfoundation.co.uk/
[1] www.ecompetences.eu

APTEFORMA

Η αίκουςα ψθφιακισ εκπαίδευςθσ του APTE (APTEFORMA) παρζχει διαδικτυακι εκπαίδευςθ για τθν
προϊκθςθ τθσ γνϊςθσ των επαναςτατικϊν τεχνολογιϊν ςτο περιβάλλον των Ιςπανικϊν Πάρκων Επιςτιμθσ
και Σεχνολογίασ, θ οποία μετρά περιςςότερεσ από 8.100 εταιρείεσ και 178.500 εργαηόμενουσ, για τθν
αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, του επαγγελματιςμοφ και τελικά του ψθφιακοφ ταλζντου αυτϊν των
επαγγελματιϊν. Σο APTEFORMA προςφζρει περιεχόμενο ςε διάφορεσ μορφζσ, μεταξφ των οποίων,
MOOCs, training pills,video pills, μακιματα αυτο-κατάρτιςθσ, οδθγοί και γραφιματα ςε κζματα που
ςχετίηονται με επαναςτατικζσ τεχνολογίεσ και επικεντρϊκθκε ςτθν εφαρμογι τουσ ςτο επιχειρθματικό
περιβάλλον, όπωσ Blockchain, Artificial Intelligence, Cybersecurity , Industry 4.0., Digital Transformation,
Edge Computing, Smart Cities, Big Data, Augmented Reality και 3D καταςκευι και εκτφπωςθ, μεταξφ
άλλων.
Link: https://www.apte.org/apteforma/
Ψθφιοποίθςθ - Διαδικτυακό εργαλείο εκμάκθςθσ για τθν ψθφιοποίθςθ των ΜμΕ (Ευρϊπθ)
Ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ οικονομίασ φζρνει προκλιςεισ. Κάκε εταιρεία ςιμερα χρειάηεται
υπεφκυνουσ λιψθσ αποφάςεων και υπαλλιλουσ που ζχουν κεμελιϊδθ κατανόθςθ του δυναμικοφ των
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και εφαρμογϊν και που μποροφν να μετριάςουν τθν απαραίτθτθ διαδικαςία
αλλαγισ ςτθν εταιρεία τουσ. Αυτό το ευρωπαϊκό ζργο από το πρόγραμμα Erasmus Plus προςφζρει ζνα
εργαλείο αυτομόρφωςθσ που μπορεί να προςεγγιςτεί ςτο διαδίκτυο και είναι δωρεάν.
Link: digital-transformation-tool.eu

CORSINCLOUD
Αυτι θ διαδικτυακι πλατφόρμα είναι ζνα διαδραςτικό περιβάλλον για εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ,
επιτρζποντασ τθν αναγνϊριςθ ταυτότθτασ του εκπαιδευόμενου, τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ
παρουςίασ, τθσ προςοχισ, του επιπζδου εμπλοκισ και τθσ ικανοποίθςθσ του εκπαιδευόμενου κατά τθν
παρακολοφκθςθ ενόσ μακιματοσ και, τζλοσ, τθσ αυτόματθσ πιςτοποίθςθσ των παρακολουκοφμενων
μακθμάτων και των ςχετικϊν επιτυχθμζνων πιςτϊςεων. ιμερα θ πλατφόρμα χρθςιμοποιείται για τθν
παροχι υποχρεωτικϊν μακθμάτων υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία και ανανεωτικά μακιματα για
επαγγελματίεσ.
Link: www.corsincloud.it e https://youtu.be/MNbSXk_UE4w
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V-2 Πηγζσ και Περιεχόμενα ςχετικά με την υψηλήσ τεχνολογίασ ηγεςία

ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ

Η ευρωπαϊκι ψθφιακι ςτρατθγικι
Η ψθφιακι ςτρατθγικι τθσ ΕΕ ςτοχεφει να
καταςτιςει
αυτό
το
μεταςχθματιςμό
αποτελεςματικό για τουσ ανκρϊπουσ και τισ
επιχειριςεισ, ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν
επίτευξθ του ςτόχου τθσ για μια κλιματικά
ουδζτερθ Ευρϊπθ ζωσ το 2050. Η Επιτροπι είναι
αποφαςιςμζνθ να κάνει αυτιν τθν «ψθφιακι
δεκαετία» τθσ Ευρϊπθσ.
Link:https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/content/european-digital-strategy

Ψθφιακό Βζλγιο: χζδιο για το Εξαιρετικά
γριγορο Internet ςτο Βζλγιο 2015-2020 (Βζλγιο)
Σο Βζλγιο ξεκίνθςε αυτό το ςχζδιο με ςτόχο
να παρζχει ταχφτθτεσ ζωσ και 1Gps ςτο ιμιςυ τθσ
χϊρασ ζωσ το 2020, να εξαςφαλίςει τθν διάκεςθ
4G και LTA Advanced ςε ολόκλθρο το Βζλγιο και
να διευκολφνει μια ενεργθτικι ανάπτυξθ 5G.
Link: http://digitalbelgium.be/en/

Ψθφιακι ςτρατθγικι τθσ Βαλλονίασ 2019-2024
(Βζλγιο)
Η Ψθφιακι Βαλλόνια κζτει το πλαίςιο για
όλεσ τισ ενζργειεσ τθσ κυβζρνθςθσ τθσ Βαλλονίασ
όςον αφορά τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό τθσ
Βαλλονίασ. Πάνω από 500 εκατομμφρια ευρϊ

ζχουν αξιοποιθκεί για τζςςερα χρόνια για τθν
εφαρμογι του.
Link:

https://www.digitalwallonia.be/en/digital-

strategy

Γενικι Διεφκυνςθ Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ
(Βζλγιο)
Αυτι θ ΓΔ είναι θ κινθτιρια δφναμθ πίςω από
τθν εξζλιξθ και τισ ψθφιακζσ μεταρρυκμίςεισ τθσ
ομοςπονδιακισ κυβζρνθςθσ και παρζχει
ςυμβουλζσ και αναπτφςςει ζργα ςχετικά με τισ
νζεσ τεχνολογίεσ, δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι
ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ.

Εκνικι
Ψθφιακι
(Ελλάδα)

τρατθγικι

2016-2021

Αυτόσ ο χάρτθσ πορείασ και το πλαίςιο για τθν
ψθφιακι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ κακορίηει το
όραμα και ςυγκεκριμενοποιεί
τουσ τομείσ
παρζμβαςθσ ςτουσ οποίουσ πρζπει να
επικεντρωκεί θ προςπάκεια, ζτςι ϊςτε θ Ελλάδα,
με ορίηοντα του 2021, να μπορεί να
ςυμπεριλθφκεί ςτον ευρωπαϊκό ψθφιακό χάρτθ
με απαιτιςεισ.
Link:
http://www.epdm.gr/el/Documents/EP_MDT/GRDigital-Strategy_2016-2021.pdf
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Εκνικό πρόγραμμα για τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν
ικανοτιτων (Ιταλία)
Σο Ιταλικό Εκνικό Πρόγραμμα για τθν
ανάπτυξθ
των
ψθφιακϊν
ικανοτιτων,
κακορίηει οριςμζνουσ βαςικοφσ τομείσ και
προτείνει γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ,
από το ευρωπαϊκό πλαίςιο ψθφιακϊν
ικανοτιτων.

προβολισ
τθσ
επιχειρθματικότθτασ.

εκνικισ

ψθφιακισ

Link:
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades
/Documents/2020/230720Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf

Link:
http://egov.formez.it/sites/all/files/programma_nazio
nale_cultura_formazione_competenze_digitali__linee_guida.pdf

Ολλανδικι ςτρατθγικι
(Ολλανδία)

Ψθφιοποίθςθσ

2.0

Σο 2019, ο Τφυπουργόσ Οικονομικϊν και
Κλιματικισ Πολιτικισ, ο Τπουργόσ Δικαιοςφνθσ
και Αςφάλειασ και ο Τφυπουργόσ χζςεων
Εςωτερικϊν και Βαςιλείου παρουςίαςαν μια
ενθμζρωςθ
τθσ
Ολλανδικισ
τρατθγικισ
Ψθφιοποίθςθσ. Ενθμερϊνοντασ τθ ςτρατθγικι, θ
κυβζρνθςθ ςτοχεφει να διατθριςει τθ κζςθ τθσ
Ολλανδίασ ςτθν ψθφιακι πρωτοπορία τθσ
Ευρϊπθσ
Link: https://www.nederlanddigitaal.nl/english/dutchdigitalisation-strategy-2.0

Ψθφιακι Ιςπανία 2025 ( Ιςπανία)
Σο 2020, θ ιςπανικι κυβζρνθςθ παρουςίαςε
ζνα ςυγκεκριμζνο ςχζδιο για τθν ϊκθςθ του
ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ χϊρασ. Η
θμεριςια διάταξθ εξετάηει ςτόχουσ όπωσ
επιτάχυνςθ του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ των
ΜμΕ,
ενίςχυςθ
τθσ
ψθφιακισ
επιχειρθματικότθτασ και ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ

Εκπαιδευτικό μάκθμα ανωτζρων διοικθτικϊν
ςτελεχϊν
βιομθχανίασ
αρχιτεκτονικισ,
διαδικαςιϊν και τεχνολογιϊν 4.0 (Ιταλία)
Σο μάκθμα διαρκρϊνεται ςε ζξι ενότθτεσ,
Βαςικζσ
αρχζσ
τθσ
Βιομθχανίασ
4.0,
Αρχιτεκτονικι
και
Διαδικαςίεσ
I.4.0,
Βελτιςτοποιθμζνθ Παραγωγι e I4.0, Βιομθχανία
Σεχνολογιϊν 4.0, Αςφάλεια και υντιρθςθ I4.0
Ενεργι και πακθτικι αςφάλεια των
εγκαταςτάςεων και νομοκεςία I4.0. Αυτό το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρζχει μια πλιρθ
επιςκόπθςθ όλων των πτυχϊν του κλάδου τθσ
Βιομθχανίασ 4.0 προκειμζνου να εκπαιδεφςει
πόρουσ ζτοιμουσ να ανταποκρικοφν ςτισ
προκλιςεισ τθσ βιομθχανίασ του μζλλοντοσ.
Link:
https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_d
elle_Marche_Home/Tutti_gli_avvisi_di_UnivPM/Corso
_di_perfezionamento_in_Architetture_Processi_e_tec
nologie_industry_4_0_1

Εκπαιδευτικό μάκθμα ανϊτερων διοικθτικϊν
ςτελεχϊν
διαχείριςθσ
τεχνολογίασ
&
καινοτομίασ (Ιταλία)
Σο μάκθμα διερευνά κζματα που ςχετίηονται
με τον οριςμό των τεχνολογικϊν ςτρατθγικϊν,
τον εντοπιςμό εςωτερικϊν και εξωτερικϊν
πθγϊν νζων ιδεϊν, τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ
ςφνκεςθσ του χαρτοφυλακίου του ζργου, τθν
αποτελεςματικι οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ
ανάπτυξθσ νζων προϊόντων, τθ χεδιαςτικι
Λογικι και τθν κατανόθςθ των αναγκϊν των
πελατϊν, τθν προςταςία τθσ αξίασ που
δθμιουργείται από τθν καινοτομία. Η ςυμμετοχι

ςτο μάκθμα κα επιτρζψει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
να αναλφςουν ςτρατθγικά και να βιϊςουν τισ πιο
προθγμζνεσ
τάςεισ
των
Βιομθχανικϊν
τεχνολογιϊν 4.0 (όπωσ IoT,Ρομποτικι,Σεχνθτι
Νοθμοςφνθ ).
Link:https://www.bbs.unibo.it/hp/openprogram/technology-and-innovationmanagement/#scarica-brochure

Πτυχίο πρϊτου κφκλου / Πτυχίο Επιςτιμθσ
Πλθροφοριϊν για Διοίκθςθ (Ιταλία)
Αυτό το πτυχίο από το Πανεπιςτιμιο τθσ
Μπολόνια
ςτοχεφει
ςτθν
παραγωγι
εξειδικευμζνου δυναμικοφ προςωπικοφ ςτθ νζα
τεχνολογία πλθροφοριϊν και ςτα νζα μζςα
επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ, ϊςτε να είναι ςε
κζςθ να εργάηονται ςε πολφπλοκεσ ρυκμίςεισ
ΣΠΕ ωσ ςυντονιςτζσ εντόσ εταιρειϊν και αγορϊν.
Σο Πρόγραμμα παρζχει γνϊςθ μεκόδων,
τεχνικϊν και εργαλείων για τθν ανάπτυξθ
οικονομικϊν, οργανωτικϊν και επιςτθμονικϊν
ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν που βαςίηονται
ςτθν
Σεχνολογία
Πλθροφοριϊν
και
Επικοινωνιϊν, μαηί με το υπόβακρο που
απαιτείται για να εκτιμθκεί πϊσ εξελίςςεται θ
περιοχι και να ςυμβάλει ςε αυτιν τθν εξζλιξθ.
Link:
https://corsi.unibo.it/laurea/InformaticaManagement/
insegnamenti/piano?code=8014&year=2019&manifest
=it_2019_8014_000_000_2019

Μεταπτυχιακό ςτθ Διαχείριςθ Καινοτομίασ MAIN (Ιταλία)
Σο πρόγραμμα ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για να
παρζχει μια εισ βάκοσ κατανόθςθ τθσ
καινοτόμου δυναμικισ ςε επίπεδο εταιρείασ. Οι
μακθτζσ του MAIN μακαίνουν να αναγνωρίηουν,
να διαχειρίηονται και να διαμορφϊνουν τθν
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καινοτόμο πορεία τθσ εταιρείασ, προκειμζνου να
εκμεταλλευτοφν τα δυνατά ςθμεία τθσ και να τθν
οδθγιςουν ςτθν επιτυχία ςτον ανταγωνιςτικό
χϊρο.
Link:

https://www.santannapisa.it/it/innovationmanagement

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ανζλαβε
τθν Ηγεςία (Βζλγιο)
Σο Ανζλαβε τθν Ηγεςία εξθγεί πϊσ να
κατευκφνουν επιτυχϊσ τουσ οργανιςμοφσ μζςω
ενόσ ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ
που
αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ και
τθσ ευελιξίασ του - ςτοιχεία που τουσ επιτρζπουν
να ζρχονται ςε επαφι με το εξωτερικό
περιβάλλον, διατθρϊντασ ταυτόχρονα τθν
εςτίαςι τουσ ςτθ μελλοντικι ανάπτυξθ.
Link:
https://www.vlerick.com/en/programmes/manageme
nt-programmes/digital-transformation/take-the-lead

ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΓΕΙΑ (Βζλγιο)
Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το
Vlerick Business School επικεντρϊνεται ςτθ
διαμόρφωςθ και τθν εφαρμογι ςτρατθγικϊν
μεταςχθματιςτικισ αλλαγισ από τθν κρίςιμθ
ςυγχϊνευςθ των επαναςτατικϊν τεχνολογιϊν
και επιχειριςεων.
Link:
https://www.vlerick.com/en/programmes/manag
ement-programmes/digitaltransformation/digital-leadership

ε αυτό το πρόγραμμα από το Πανεπιςτιμιο
του Delft οι μακθτζσ μακαίνουν να εξερευνοφν
και να κατανοοφν τθν τεχνολογία ωσ εταιρικό
πόρο, ζναν πόρο που δείχνει πϊσ οι εταιρείεσ
μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία για
το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ προϊόντων και
υπθρεςιϊν που μεγιςτοποιοφν τθν ικανοποίθςθ
των
πελατϊν
από
τθ
μία
πλευρά,
μεγιςτοποιϊντασ ταυτόχρονα τθν εταιρικι
παραγωγικότθτα
,
κερδοφορία
και
ανταγωνιςτικότθτα από τθν άλλθ.
Link:
https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/ma
sters/applied-physics/msc-applied-physics/appliedphysics-programme/orientation-management-oftechnology/

Μεταπτυχιακό ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων,
Καινοτομίασ και Σεχνολογίασ - MBIT (Ελλάδα)
Η τεχνολογία ςτθν ψθφιακι εποχι των
νεοφυϊν εταιρειϊν αναπτφςςεται με ρυκμό που
λίγοι
επαγγελματίεσ
μποροφν
να
παρακολουκοφν. Η παραγωγι καινοτόμων ιδεϊν
με εμπορικι πτυχι μπορεί να είναι δφςκολθ. Σο
MBIT από το Athens Tech College είναι ζνα
πρωτοποριακό μάςτερ που παρζχει τισ
απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ για τθν εφαρμογι τθσ
επιςτιμθσ
των
υπολογιςτϊν
ςτθν
επιχειρθματικότθτα.
Link:
https://www.athtech.gr/en/courses/masters/manage
ment-of-business-innovation-technology/

Μεταπτυχιακό
Καινοτομίασ
ςε
Επιχειρθματικότθτα, Σζχνεσ και Σεχνολόγια (
Ιςπανία)

Διαχείριςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν του
Πανεπιςτθμίου Σεχνολογίασ (Ολλανδία)
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Σο Μεταπτυχιακό από το Πανεπιςτιμιο τθσ
Μάλαγα ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία προφίλ 360
μοιρϊν, όχι ειδικϊν οφτε τεχνολόγων, αλλά
ατόμων με ικανότθτα προςαρμογισ και
ικανότθτα
δθμιουργίασ
νζων
ζργων,
λαμβάνοντασ
υπόψθ τθ ςθμαςία του
ανκρϊπινου παράγοντα. Σα τρία κφρια τμιματα
του
μεταπτυχιακοφ
περιλαμβάνουν
Επιχειρθματικι Σζχνθ και Σεχνολογία, τόχουσ
Αειφόρου Ανάπτυξθσ και μθ Σεχνικζσ Δεξιότθτεσ
με δια ηϊςθσ μακιματα και προχωρθμζνεσ
τάξεισ με ςτρατθγικοφσ θγζτεσ εταιρειϊν και
βαςικοφσ παράγοντεσ.
Link:
https://bat4innovation.com/?fbclid=IwAR3nv5zlSN3n0
ZRu4PVrGHflOweeL29ff28NLor20NjxmlV5Da_pFr0dW2
E

Πρόγραμμα
κατάρτιςθσ
μεταςχθματιςμοφ (Ιςπανία)

ψθφιακοφ

The Digital Transformation Management
Program is a comprehensive and intensive
program from the IE University to lead change
management environments in times of maximum
complexity. How to cultivate the skills to be an
intra-entrepreneur and be able to build a digital
transformation roadmap within any sector? Σο
Πρόγραμμα
Διαχείριςθσ
Ψθφιακοφ
Μεταςχθματιςμοφ είναι ζνα ολοκλθρωμζνο και
εντατικό πρόγραμμα από το Πανεπιςτιμιο IE που
οδθγεί περιβάλλοντα διαχείριςθσ αλλαγϊν ςε
περιόδουσ μζγιςτθσ πολυπλοκότθτασ. Πϊσ να
καλλιεργιςετε τισ δεξιότθτεσ για να είςτε
ενδοεπιχειρθματίασ και να είςτε ςε κζςθ να
δθμιουργιςετε ζναν χάρτθ πορείασ ψθφιακοφ
μεταςχθματιςμοφ ςε οποιονδιποτε τομζα;
Link:https://www.ie.edu/es/exponentiallearning/programas/programa-direcciontransformacion-digital/

Πρόγραμμα Κατάρτιςθσ Ηγεςία και ςτρατθγικι
ςτθν εποχι τθσ Επανάςταςθσ/Διαταραχισ
(Ιςπανία)
Σο πρόγραμμα Ηγεςία & τρατθγικι ςτθν
Εποχι τθσ Επανάςταςθσ από το Πανεπιςτιμιο IE
εμβακφνει
ςτισ διάφορεσ προκλιςεισ που
αντιμετωπίηουν οι θγζτεσ ςε ζνα επιχειρθματικό
κλίμα που χαρακτθρίηεται από αβεβαιότθτα,
πολυπλοκότθτα και τεχνολογικι διαταραχι. Οι
θγζτεσ τϊρα αντιμετωπίηουν προκλιςεισ ςτο να
χρθςιμοποιοφν οραματιςτικι
ςκζψθ,
να
λαμβάνουν διορατικζσ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ
και να κακοδθγοφν τισ ομάδεσ τουσ ςτθν
επιτυχία μζςα ςε ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο
περιβάλλον.
Link:https://www.ie.edu/exponentiallearning/programs/leadership-strategy-agedisruption/

Πρόγραμμα καινοτομίασ για τθν ανάπτυξθ
(Ιςπανία)
Σο πρόγραμμα από το Πανεπιςτιμιο IE
διερευνά ζνα πλαίςιο για να καταςτιςει τον
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό πιο ιςχυρό εν μζςω ενόσ
ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενου και ευμετάβλθτου
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Με τθν
κατανόθςθ των προκλιςεων που αντιμετωπίηουν
οι επιχειριςεισ ςιμερα, προςδιορίηοντασ το
είδοσ των οργανιςμϊν που παρζχουν επί του
παρόντοσ πρόςβαςθ ςτα πιο καινοτόμα τοπία
και αναγνωρίηοντασ τα είδθ πλθροφοριϊν που
απαιτείται για τθν επιτυχία, αυτό το μάκθμα
προκαλεί τθν κατανόθςθ του ρόλου που
διαδραματίηει θ καινοτομία ςτθ ςτρατθγικι
ανάπτυξθσ μιασ εταιρείασ.
Link:https://www.ie.edu/exponentiallearning/programs/innovation-for-growth/
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ΧΕΣΙΚΕ ΕΚΔΟΕΙ

-

Skills for industry from the DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs:
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/skills_en

-

Shaping

Europe's

digital

future,

priorities

2019-2024

from

the

European

Commission:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en

-

Digital Europe from the World Economic Forum: https://www.weforum.org/projects/digital-europe

-

Growth potential of Advanced technologies for Europe, from the DG Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/advanced-technologies_en

-

The Path to Digital Leadership - Oracle: wealth-report-summary-full-report-3942059.pdf (oracle.com)

-

Report on the European Educational and Training Landscape - Training Needs of Citizens and SMEs
(Digital
SkillUp
Erasmus+
Project):
http://www.eun.org/documents/411753/817341/Report_on_the_European_Educational_and_Training_Landsca
pe.pdf/?fbclid=IwAR1UxezuCFrpxYi50shX3TDg6OqS67AHcpGG5o4tYbNIiiZAGwzI4v592S0

-

High tech skills industry – from EU Commission, Directorate General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d643b48-917f-11e99369-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

-

Manifesto

for

Europe’s

digital

future

–

From

European

Digital

SME

Alliance:

https://www.digitalsme.eu/manifesto/

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΕ ΤΝΔΕΜΟΙ

-

Digital Leaders global initiative: https://digileaders.com/

-

Digital Leadership Institute: https://euagenda.eu/organisers/digital-leadership-institute

-

Digital Europe Trade Association: https://www.digitaleurope.org/

-

E-Leadership, European Guidelines and Quality Labels for new Curricula Fostering e-Leadership Skills:
https://www.eskills-guide.eu/index.php?id=1617

-

Digital Transformation Pillars of the global energy leader Endesa: Digital transformation and innovation
plans - Iberdrola
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-

Open

&

Agile

Digital

Transformation

Toolkit

from

the

city

of

Barcelone:

https://ajuntament.barcelona.cat/digital/en/digital-transformation/technology-for-a-bettergovernment/transformation-with-agile-methodology

-

Advanced

Technologies

for

Industry

(ATI)

project

from

the

European

Commission:

https://ati.ec.europa.eu/

-

Digital SkillUp: https://www.digitalsme.eu/projects/digital-skillup/

61

Πραγματικζσ περιπτϊςεισ & οφζλθ για τθν
εφαρμογι τθσ ψθφιακισ θγεςίασ

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ-A.I.D.
(Ελλάδα)
Ο οργανιςμόσ αυτόσ που δθμιουργικθκε από
ενεργοφσ πολίτεσ ςτοχεφει να ςυμβάλει ςτθ
δθμιουργία μιασ ιςότιμθσ και δίκαιθσ κοινωνίασ
χρθςιμοποιϊντασ τυπικζσ και μθ τυπικζσ
μεκόδουσ μάκθςθσ και πρωτοβουλίεσ που
απευκφνονται ειδικά ςε παιδιά, νζουσ και
ενιλικεσ μακθτζσ.
Ωσ ζνασ οργανιςμόσ που προωκεί τθν
καινοτομία και ςυνεργάηεται κακθμερινά με
οντότθτεσ από όλο τον κόςμο, ζχει αυξθκεί θ
ανάγκθ εφαρμογισ τεχνικϊν ψθφιακισ θγεςίασ
ςτο λειτουργικό ςφςτθμα του οργανιςμοφ.
Επιπλζον, το ξζςπαςμα τθσ πανδθμίασ και οι
περιοριςμοί ςε πολλοφσ τομείσ άνοιξαν ζνα
παράκυρο ευκαιριϊν για τθν απόκτθςθ
ψθφιακϊν δεξιοτιτων.
Για τουσ παραπάνω λόγουσ, το AID
ςυμπεριζλαβε μεταξφ των ιδθ υπαρχόντων
εκπαιδευτικϊν μακθμάτων τουσ, ζνα μάκθμα
εξειδίκευςθσ ςτθν ψθφιακι θγεςία, ψθφιακζσ
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, ζνα μάκθμα
ψθφιακισ
θγεςίασ
που
ςυνδυάηει
επιχειρθματικοφσ
και
τεχνολογικοφσ
ςπεςιαλίςτεσ ςε ζνα πρόγραμμα και παρζχει
νζεσ επιχειρθματικζσ λφςεισ χρθςιμοποιϊντασ τισ
πιο παγκοςμίωσ εφαρμόςιμεσ καινοτόμεσ
τεχνολογίεσ.
Για τον οργανιςμό A.I.D. τα οφζλθ και οι
επιπτϊςεισ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ ιταν:
- Η αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των
εργαηομζνων, λόγω τθσ αυτοματοποίθςθσ

πολλαπλϊν εργαςιϊν που απαιτοφςαν πολφ
χρόνο για να πραγματοποιθκοφν.
- Η βελτίωςθ τθσ ικανοποίθςθσ των
πελατϊν. ε ζνα πολφ ανταγωνιςτικό
περιβάλλον είναι πλζον ςθμαντικό θ ςυνεχισ
ενθμζρωςθ και οι μεταρρυκμίςεισ ςτθν κάκε
επιχείρθςι ςφμφωνα με νζα διακζςιμα
εργαλεία που βοθκοφν τθν εταιρεία όςον
αφορά τθν ταχφτθτα, τθν υποςτιριξθ
πελατϊν.
- Επζκταςθ δικτφου. Η ψθφιακι θγεςία
βοθκά ςτθν καλφτερθ εκμετάλλευςθ των
ψθφιακϊν
εργαλείων.
Εργαλεία
που
παρζχουν τθν ευκαιρία προςζγγιςθσ ενόσ
μεγαλφτερου κοινοφ λόγω τθσ ευκολίασ που
παρζχουν, κάνοντασ τθν εταιρεία να παράγει
περιςςότερα με χαμθλότερο κόςτοσ.
Ιςτοςελίδα: http://aid.com.gr/
ARELANCE (Ιςπανία)
Η Arelance υποςτθρίηει εταιρείεσ ςε ψθφιακό
μεταςχθματιςμό, ςε ζργα πλθροφορικισ και
αναπτφςςει τα δικά τθσ προϊόντα λογιςμικοφ και
εκπαιδεφει ειδικοφσ. Σο χαρτοφυλάκιό τθσ
καλφπτει πολλζσ βιομθχανίεσ από Πλθροφορικι,
ςυμβουλευτικζσ
υπθρεςίεσ,
τραπεηικζσ
υπθρεςίεσ,
υγειονομικι
περίκαλψθ,
τθλεπικοινωνίεσ,
διοικθτικισ
μζριμνασ,
εμπορικζσ, λιανικοφ εμπορίου ζωσ το δθμόςιο
τομζα.
Οι εταιρείεσ ςτισ οποίεσ θ Arelance παρζχει
ςυμβουλευτικζσ
υπθρεςίεσ,
ζχουν
πολφ
ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ για τθ βελτίωςθ των
τεχνολογικϊν τουσ εργαλείων και απαιτοφν
επαγγελματίεσ με αποδεδειγμζνθ ψθφιακι
εμπειρία. Είναι πράγματι ςθμαντικό να είμαςτε
ενθμερωμζνοι για όλεσ τισ νζεσ τεχνολογίεσ που
κα παραδοκοφν, για να μπορζςουμε να
εκπαιδεφςουμε ςωςτά τουσ ψθφιακοφσ θγζτεσ.
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Ο βαςικόσ παράγοντασ για να είςαι
ανταγωνιςτικόσ
ςε
αυτιν
τθν
ταχζωσ
μεταβαλλόμενθ πραγματικι αγορά είναι
αναμφίβολα θ πραγματοποίθςθ ςυνεχϊν
ενθμερϊςεων τθσ γνϊςθσ και των ικανοτιτων
τθσ ομάδασ και των θγετϊν. Τπό αυτιν τθν
ζννοια, θ Arelance προτείνει μια ςυγκεκριμζνθ
ομάδα Ψθφιακισ Εκπαίδευςθσ που ςτοχεφει να
βοθκιςει τουσ πελάτεσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν
ανάπτυξθ των ομάδων τουσ και των ψθφιακϊν
θγετϊν, ενϊ προςαρμόηεται ςτισ τεχνολογικζσ
ανάγκεσ τουσ και ςτθρίηεται ςτο ταλζντο και τθν
καινοτομία.
φμφωνα με τθν Arelance, τα κφρια οφζλθ
και επιπτϊςεισ από τθν εφαρμογι τθσ
Ψθφιακισ Ηγεςίασ για μια εταιρεία είναι
πράγματι τα ακόλουκα:

 Περιςςότερθ ανταγωνιςτικότθτα
 Επιτυχισ καριζρα (ςε μια πολφ
μεταβαλλόμενθ και απαιτθτικι αγορά)
 Ευκαιρίεσ εκνικισ και διεκνοφσ
επζκταςθσ
 Αφξθςθ
του
τηίρου/κφκλου
εργαςιϊν
Ιςτοςελίδα: https://www.arelance.com/home
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υμπέραςμα

Η καινοτομία απαιτεί αλλαγι νοοτροπίασ, ζναν νζο τρόπο χριςθσ των διακζςιμων τεχνολογικϊν
εργαλείων. Αυτι θ διαδικαςία δεν είναι αυκόρμθτθ και πρζπει να προκαλείται. Αυτόσ είναι ο ςκοπόσ του
ζργου eLead, να εκπαιδεφςει τουσ ψθφιακοφσ θγζτεσ να παράγουν νζουσ τρόπουσ ςκζψθσ που φζρνουν
καινοτομία ςε εταιρείεσ, τόςο ςε τεχνολογικό, ανκρϊπινο όςο και ςε οργανωτικό επίπεδο, το οποίο
χρθςιμοποιείται για τθν παράδοςθ αυτισ τθσ προςφοράσ.
Ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ ανοίγει νζεσ ευκαιρίεσ για τθ βιομθχανία ϊςτε να γίνει πιο
αποτελεςματικι, να βελτιϊςει τισ διαδικαςίεσ και να αναπτφξει καινοτόμα προϊόντα και υπθρεςίεσ.
Δθμιουργεί επίςθσ μοναδικζσ προκλιςεισ και ευκαιρίεσ ςτθν αγορά.
Σο 2ο Παραδοτζο2 του eLead, είναι αφιερωμζνο ςτουσ επαγγελματίεσ τθσ ΕΕΚ και ελπίηουμε ότι οι
πόροι που περιλαμβάνονται (εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ, μεκοδολογίεσ και εργαλεία) κα ςασ υποςτθρίξουν
ςτθν εφαρμογι ενόσ αποτελεςματικοφ και επιτυχθμζνου εκπαιδευτικοφ μακιματοσ για θγζτεσ υψθλισ
τεχνολογίασ.
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