21 Απριλίου 2021

Συνεργασία του ΟΑΕΔ με την Amazon για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Κωστής Χατζηδάκης: Nέο μοντέλο κατάρτισης, σε συνεργασία με τις πιο καινοτόμες
εταιρείες στον κόσμο

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν χθες Τρίτη 20 Απριλίου, ο ΟΑΕΔ και η Amazon
Web Services (AWS), σε ειδική διαδικτυακή εκδήλωση παρουσία του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη. Στο πλαίσιο της Εθνικής
Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ΟΑΕΔ και Amazon θα
αναλάβουν από κοινού δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του
ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας με έμφαση στον τομέα ανάπτυξης
δεξιοτήτων σε τεχνολογίες ψηφιακού νέφους (cloud services), την επαγγελματική
αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.
Μέσω της νέας αυτής πρωτοβoυλίας, ο ΟΑΕΔ διευρύνει το πεδίο συνεργασίας του
με καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας (καθώς είχε προηγηθεί η συνεργασία με την
Google) και σηματοδοτεί την αυξημένη έμφαση που δίνεται πλέον στις ψηφιακές
δεξιότητες.
Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, «Η συνεργασία μεταξύ ΟΑΕΔ
και Amazon Web Services αποτελεί μέρος του νέου μοντέλου κατάρτισης που
προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει συνεργασίες με τις πιο
καινοτόμες εταιρίες τεχνολογίας στον κόσμο. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε
ανέργους και εργαζομένους να αποκτήσουν τις πιο σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες,
ώστε να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον στην εποχή των big data, της τεχνητής
νοημοσύνης και του Internet of Things. Το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
της Ελλάδας στην ψηφιακή οικονομία είναι το ποιοτικό της εργατικό δυναμικό, για
αυτό και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επενδύσουμε σε αυτό».

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Ο νέος ΟΑΕΔ επενδύει
στην εξωστρέφεια, στις συμπράξεις και στην ψηφιακή μετάβαση για να γίνει πιο
αποτελεσματικός στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στην καταπολέμηση της ανεργίας
και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας. Κεντρική
επιδίωξη αυτής της ουσιαστικής συνεργασίας είναι η προώθηση της απασχόλησης
στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας μέσω της ποιοτικής κατάρτισης σε ψηφιακές
δεξιότητες υψηλής ζήτησης και σε τομείς αιχμής, όπως οι τεχνολογίες υπολογιστικού
νέφους».
Από την Amazon Web Services o Cameron Brooks, Διευθυντής του Δημόσιου Τομέα
στην Ευρώπη, δήλωσε: «Καθώς η καινοτομία που τροφοδοτείται από το AWS Cloud
γίνεται η «νέα κανονικότητα» για τους πελάτες στην Ελλάδα, οι εταιρείες
επιδιώκουν να εντοπίσουν και να προσλάβουν τα ταλαντούχα στελέχη που
χρειάζονται για να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες αυτές.
Ανυπομονούμε να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το επόμενο βήμα
στην ψηφιακή ανάπτυξη της Ελλάδας και ευχαριστούμε τον ΟΑΕΔ για τη δέσμευσή
του με το Μνημόνιο Συνεργασίας.»

Η πρώτη κοινή δράση ΟΑΕΔ και AWS -σε πιλοτικό επίπεδο- θα αφορά στη δωρεάν
κατάρτιση ανέργων σε τεχνολογίες ψηφιακού νέφους (cloud services) μέσω
σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα θα
αποτελείται από ανέργους με γνώσεις τεχνολογιών πληροφορικής που θα
καταρτιστούν ως εκπαιδευτές σε τεχνολογίες ψηφιακού νέφους, ενώ η δεύτερη και
ευρύτερη ομάδα θα αποτελείται από ανέργους, με στόχο την ειδίκευση ή
επανειδίκευσή τους στον συγκεκριμένο τομέα αιχμής. Η κατάρτιση θα οδηγεί σε
αντίστοιχες πιστοποιήσεις από την AWS, ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως σε θέματα
ανάπτυξης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και στην απόκτηση
δεξιοτήτων που έχουν μεγάλη ζήτηση από εταιρείες στην Ελλάδα. Στο επόμενο
διάστημα θα ανακοινωθούν πληροφορίες για τη δημόσια πρόσκληση συμμετοχής
προς τους ανέργους. Επιπλέον, η AWS θα προσφέρει υποστήριξη στην προσπάθεια
ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού και στη χρήση υπηρεσιών ψηφιακού
νέφους.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

