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ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ NEXTLOG 
 

          
 
Ενημερώσεις σχετικά με το Έργο NEXTLOG 
Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι του Έργου NEXTLOG δουλεύοντας εντατικά 
προχώρησαν στην ολοκλήρωση όλων εκείνων των αρχικών εργασιών με στόχο τη 
διαμόρφωση των βάσεων για τη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών με θέμα την 
Ψηφιακή, Ευφυή και Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα (DISL - Digital, Intelligent and 
Sustainable Logistics). Μετά από διαδικτυακές συναντήσεις, συγκριτικές αξιολογήσεις, 
συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και γνωστοποίηση των μέχρι τώρα δεδομένων, οι 
εταίροι προχωρούν σε σημαντικές ενέργειες με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση του 
περιεχομένου του DISL στην Ευρώπη. Τι νέο υπάρχει, λοιπόν; 
 
Συγκριτική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών DISL στην ΕΕ (και ευρύτερα)  
Ακολουθώντας ένα μοντέλο συστηματικής μεθόδου, το NEXTLOG κατάφερε να ερευνήσει 
και να συγκρίνει 70 προγράμματα σπουδών σε σχέση με το DISL από ακαδημαϊκά και μη- 
προγράμματα εκπαίδευσης. Τα ευρήματα υποδεικνύουν μια σποραδική μέχρι τώρα 
προσπάθεια συγκέντρωσης των χαρακτηριστικών στοιχείων του DISL σε ένα ενοποιημένο 

 NEXTLOG Website 

 
  NEXTLOG LinkedIn 

 

NEXTLOG Facebook Page 



πρόγραμμα σπουδών, γεγονός που ενισχύει και τον στόχο του NEXTLOG για τη δημιουργία 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε σχέση με το DISL. 
 
Μετά από συστηματική βιβλιογραφική έρευνα, η οποία εξέτασε και το θέμα του επιπέδου 
γνώσης του DISL αλλά και το φάσμα ικανοτήτων σε σχέση με το DISL στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το  Έργο NEXTLOG  αναγνώρισε σημαντικές ομάδες ικανοτήτων, διαφορετικού 
επιπέδου και θεματικής, που σχετίζονται με το  DISL, όπως οι: λειτουργικές, 
διαπροσωπικές, ψηφιακές, διοικητικές και συμπεριφορικές ικανότητες.  
 
Ανάπτυξη και παρουσίαση μιας αναλυτικής έρευνας για τον προσδιορισμό των αναγκών 
στην εκπαίδευση. 
Οι εταίροι του Έργου προχώρησαν στον σχεδιασμό μιας δομημένης ποσοτικής έρευνας η 
οποία, όπως αναφέρεται και παρακάτω, διαδόθηκε σε διαφορετικά είδη ενδιαφερομένων/ 
συμμετεχόντων. Η έρευνα καλύπτει διάφορους τομείς δεξιοτήτων που προέκυψαν λόγω 
της προαναφερόμενης βιβλιογραφικής έρευνας αλλά και μετά από συγκριτικές 
αξιολογήσεις. Συγκεκριμένα, καλύπτονται οι παρακάτω:  
 

 Πρακτικές δεξιότητες (διαχείριση συμβάσεων, προμήθειες, εισαγωγή νέου 
προϊόντος, καθημερινές λειτουργίες, αποθήκη, απόθεμα/απογραφή, διοίκηση 
διαδικασιών, αξιοποίηση εργαλείων/ οργάνων σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας) 

 Ψηφιακές δεξιότητες (επεξεργασία πληροφοριών, ασφάλεια δικτύου και 
πληροφοριών, ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακή συνεργασία, ηλεκτρονική μάθηση) 

 Διοικητικές δεξιότητες (σχεδιασμός εταιρικής στρατηγικής, 
Ανάλυση/αποτελεσματικότητατα του κόστους, εταιρικός μετασχηματισμός, 
πρότυπα ποιότητας  

εκτίμηση επικινδυνότητας,  επίλυση προβλημάτων, καίριοι δείκτες απόδοσης - 
ΚΔΑς, παρακολούθηση, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, οικονομικά) 

 Διαπροσωπικές δεξιότητες (αποτελεσματική επικοινωνία εντός και εκτός του 
οργανισμού, διαλειτουργικές συνεργασίες, ομαδική συνεργασία, δια-τμηματική 
διάδοση γνώσης/εων) 

 Δεξιότητες ανάλυσης (συλλογή σύνθετων δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων, 
πρόγνωση, αξιολόγηση αναφοράς, επιχειρησιακές αναφορές) 

 Συμπεριφορικές δεξιότητες (καινοτόμος και δημιουργικός τρόπος σκέψης, εργασία 
με την απουσία επίβλεψης, στρατηγικός τρόπος σκέψης, πειραματισμός με νέες 
τεχνολογίες, αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση, διαχείριση άγχους) 

 Προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες (επιχειρησιακή νοημοσύνη, βελτιστοποίηση, 
διαχείριση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ευέλικτος εφοδιασμός, blockchain, 
τεχνητή νοημοσύνη, μεγάλα δεδομένα, επαυξημένη τεχνολογία, ρομποτική) 

      
 
Η έρευνα διαδόθηκε σε διαφορετικά  είδη ομάδων, όπως:  
 

 Φοιτητές (50 από κάθε χώρα) – για να κατανοήσουμε με ποιους τρόπους οι 
παραπάνω δεξιότητες διδάσκονται μέσα από τα πανεπιστήμιά τους και μέσα από 
τα σχετικά προγράμματα σπουδών. 

 Ακαδημαϊκοί (10 από κάθε χώρα) – για να κατανοήσουμε με ποιους τρόπους οι 
παραπάνω ικανότητες διδάσκονται μέσα από τα πανεπιστήμιά τους και μέσα από 



τα σχετικά προγράμματα σπουδών αλλά και να συγκρίνουμε τις απόψεις τους με 
αυτές των φοιτητών. 
 

 Εταιρείες Εφοδιασμού (50 από κάθε χώρα) – για να κατανοήσουμε σε ποιο επίπεδο 
κατέχουν και εφαρμόζουν τις παραπάνω δεξιότητες αλλά και πόσο αυτές φαίνεται 
να είναι σημαντικές στη σχετική αγορά. 
 
 

 

 
 
 
 
Τι ακολουθεί στη συνέχεια; 
Οι εταίροι θα αναλύσουν τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα ερωτηματολογίων 
και θα καταγράψουν μια λίστα από αναγκαίες ικανότητες οι οποίες θα συμπεριληφθούν 
στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος σε σχέση με το DISL για κάθε μια από 
τις  χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθούν και 
αναλύσεις SWOT όπως και λίστες των ικανοτήτων, ώστε να προσδιοριστεί η δυνατότητα 
που έχει κάθε εταίρος για να υποστηρίξει ένα DISL πρόγραμμα σπουδών και συνάμα, να 
μπορέσει να εγγυηθεί ότι το εσωτερικό πλαίσιο του οργανισμού του θα προχωρήσει σε 
απαραίτητες βελτιώσεις, με στόχο έναν επιτυχημένο τρόπο διδασκαλίας του   
προγράμματος σπουδών για το DISL. 
 

 
 

Ανακαλύψτε περισσότερα για το Έργο στην ιστοσελίδα: 
https://nextlog-project.eu/ 

https://nextlog-project.eu/
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