Digital
Opportunity
TRAINEESHIPS

Budovanie digitálnych
zručností v zahraničí
Cieľom programu vzdelávania Digital Opportunity
Traineeships (s finančnou podporou EÚ) je
pomôcť firmám obsadiť voľné pracovné miesta
digitalne zrucnymi kandidatmi. Digitálne zručnosti
sú potrebné nielen v odvetví IaKT, ale stále viac
aj v ostatných odvetviach. Vedomosti v oblasti
kybernetickej bezpečnosti, analýzy dát a strojového
učenia sa vyžadujú v rôznych oblastiach – od
bankovníctva a výroby cez poľnohospodárstvo až
po zdravotníctvo. Pracovná sila, ktorá vie pracovať s
počítačmi, je zároveň nevyhnutná aj na zachovanie
celosvetovej konkurencieschopnosti Európy v
rýchlo sa meniacom svete.
Digitálne zručnosti zlepšujú aj životné príležitosti
občanov. Pre študentov a čerstvých absolventov
môžu dočasné pracovné stáže predstavovať jedinečnú
príležitosť ako si rýchlejšie rozvíjať digitálne zručnosti
v porovnaní so štúdiom na škole a zlepšiť si pracovné
vyhliadky. Za týmto účelom poskytne iniciatíva Digital
Opportunity Traineeships, s rozpočtom vo výške 10
miliónov eur, pracovné skúsenosti v digitálnej
oblasti pre 6 000 študentov a čerstvých absolventov
univerzít v rokoch 2018 až 2020.

PREČO PRÁVE TERAZ?
Približne 35 % dnešnej pracovnej sily (vrátane
poľnohospodárov, marketingových špecialistov,
zamestnancov bánk a robotníkov v továrňach) má
nedostatočné digitálne zručnosti aj napriek neustále
rastúcej potrebe v tejto oblasti. Približne 40 % firiem
vrátane mnohých malých a stredných podnikov
uvádza, že sa im nedarí prijať odborníkov v oblasti
IaKT. V dôsledku toho existuje najmenej 350 000
voľných pracovných miest práve v dôsledku rozdielov
medzi zručnosťami uchádzačov a skutočnými zručnosťami
požadovanými zamestnávateľmi. Očakáva sa, že
medzera medzi ponukou a dopytom bude rásť vo
všetkých odvetviach hospodárstva.
Projekt Digital Opportunity Traineeships sa bude zaoberať
týmto ekonomickým a sociálnym problémom tak, že
využije dynamiku súkromného sektora. Vzhľadom na to,
že ešte stále prebieha modernizácia v rámci mnohých
vzdelávacích systémov, ktoré pridávajú do svojich učebných
osnov digitálne vzdelávanie a rozvoj, sú digitálne zručnosti
nadobudnuté pri práci o to viac dôležitejšie.

AKO TO FUNGUJE?
Iniciatíva, financovaná z programu Horizont 2020 Európskej
komisie a zavádzaná cez veľmi úspešný program Program
Erasmus+, umožní účastníkom získať cenné pracovné
skúsenosti na stážach v zahraničných firmách. Tieto
cezhraničné stáže budú ponúknuté študentom zo všetkých
odborov, ktorí si chcú rozvíjať svoje digitálne zručnosti.

Digital Skills
and
Jobs Coalition

Európska komisia sa zaujíma o zapájanie firiem – od
malých a stredných podnikov až po veľké podniky, ktoré
majú kapacity na školenie študentov na pracovisku, ale
ktoré nemajú zdroje alebo čas na organizovanie vlastných
podobných programov.
Mnohé firmy bez ohľadu na veľkosti nedokážu nájsť na
trhu práce ľudí s vhodnými zručnosťami.
Firmy môžu uverejniť svoje ponuky na platforme
Drop’pin@EURES alebo ErasmusIntern, alebo ich
môžu ponúknuť prostredníctvom priameho kontaktu s
pracoviskami univerzít zameranými na rozvoj kariéry
alebo medzinárodné vzťahy. Študenti môžu požiadať o
pridelenie cez svoju univerzitu v súlade s postupmi
univerzity pre stáže programu Erasmus+.
Úspešní kandidáti si na stáži budú rozvíjať svoje digitálne
zručnosti cez školenia a prax. Tá môže zahŕňať vývoj
aplikácií a softvéru, inštaláciu, údržbu a správu počítačových
systémov a sietí, kybernetickú bezpečnosť, analýzu dát,
aplikácie v oblasti umelej inteligencie, programovacie
jazyky, optimalizáciu vyhľadávačov (SEO) a digitálny
marketing.
Študenti budú dostávať v rámci programu každý mesiac
priemerne 500 eur. Presná suma však bude závisieť od
vysielajúcej a prijímajúcej krajiny

O INICIATÍVE
Iniciatíva Digital Opportunity Traineeships stavia na
koordinovanom úsilí Európskej komisie riešiť nedostatok
zručností a vysokú mieru nezamestnanosti medzi mladými
ľuďmi. Vychádza z kľúčových oznámení Európskej komisie
vrátane „Nového programu v oblasti zručností pre
Európu“ (z júna 2016) a „Smerom k európskemu
vzdelávaciemu priestoru do roku 2025“. Spoločne
predstavujú mnohé akcie a iniciatívy s ambíciou riešiť
nedostatok zručností v Európe.

Za druhé, bola v decembri 2016 spustená Koalícia pre
digitálne zručnosti a pracovné miesta, ktorá je hlavnou
iniciatívou v rámci Nového programu v oblasti zručností
zameraného na rozvoj digitálnych zručností. Uvedené
aktivity spájajú členské štáty, firmy, sociálnych partnerov,
neziskové organizácie a poskytovateľov vzdelávania, ktorí
podnikajú kroky na riešenie problému s nedostatkom
digitálnych zručností v Európe.

PREPOJENIE
NA WEBOVÉ
STRÁNKY

▶▶http://bit.ly/DigitalOpportunities
▶▶https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities
▶▶https://erasmusintern.org/
▶▶https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/opportunities_en
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