
„Digital Opportunity Traineeships“ on Euroopa Liidu 
rahastatud koolitusalgatus, mille eesmärk on aidata 
ettevõtetel täita vabu töökohti digitaalselt pädevate 

kandidaatidega. Digioskused ei ole nõutavad mitte 
ainult IKT-sektoris, vaid järjest enam kõikides 

sektorites. Teadmised küberturvalisuse, 
andmeanalüüsi ja masinõppe kohta on olulised nii 
panganduses, tootmises, põllumajanduses kui ka 

tervishoius. Kiiresti muutuvas maailmas on Euroopa 
jaoks oluline omada arvutioskustega tööjõudu, kes 
aitaks ülemaailmset konkurentsivõimet säilitada.

Digioskused avardavad ka inimeste 
tulevikuväljavaateid. Üliõpilaste ja hiljuti kõrgkooli 
lõpetanute jaoks võib ajutine tööpraktika pakkuda 

ainulaadset võimalust arendada digioskusi kiiremini 
kui formaalhariduse kaudu ning suurendada oma 

tööalast konkurentsivõimet. Seetõttu pakub 10 
miljoni euro suuruse eelarvega algatus „Digital 
Opportunity Traineeships“ aastatel 2018–2020 

digivaldkonnaga seotud töökogemust kuni 6000 
üliõpilasele ja hiljuti kõrgkooli lõpetanule.

MIKS NÜÜD?

Ligikaudu 37%-l tööjõust, sh põllumajandustootjad, 
turundusspetsialistid, panga- ja tehasetöötajad, ei ole 
praegu piisavalt digioskusi, kuigi neid on järjest enam vaja. 
Umbes 40% ettevõtetest (paljud neist VKEd) on andnud 
teada, et neil on raskusi IKT-spetsialistide leidmisega. See 
tähendab, et vähemalt 350 000 töökohta on täitmata, kuna 
kandidaatide oskused ei vasta tööandjate tegelikele 
nõudmistele. Eeldatavasti kasvab nõudluse ja pakkumise 
vaheline lõhe kõikides majandussektorites. 

Projekt „Digital Opportunity Traineeships“ püüab selle 
majandusliku ja sotsiaalse probleemi lahendamiseks 
kasutada ära erasektori dünaamilisust. Kuna mitmed 
haridussüsteemid on veel moderniseerimisel ning uutesse 
õppekavadesse lisatakse digiõpe ja -arendus, on töö käigus 
omandatud digioskused tähtsamad kui kunagi varem.

KUIDAS SEE TOIMIB? 

Algatus „Digital Oppurtunity Traineeships“, mida rahastatakse 
programmist „Horisont 2020“ ja viiakse ellu Euroopa 
Komisjoni ülieduka Erasmus+ programmi kaudu, 
võimaldab osalejatel saada välismaal asuvates ettevõtetes 
toimuva praktika kaudu väärtuslikku töökogemust. Selliseid 
piiriüleseid praktikavõimalusi pakutakse kõikide valdkondade 
üliõpilastele, kes on huvitatud oma digioskuste arendamisest. 
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Euroopa Komisjon soovib kaasata ettevõtteid – alates 
VKEdest kuni suurettevõteteni –, kel on võimekust üliõpilasi 
töö käigus koolitada, kuid kel ei pruugi olla piisavalt 
vahendeid või aega, et ise praktikaprogramme 
organiseerida. Paljudel ettevõtetel olenemata nende 
suurusest on keeruline leida tööturult inimesi, kel oleks 
vajalikud oskused. 

Ettevõtted saavad oma pakkumisi avaldada platvormidel 
Drop’pin@EURES ja ErasmusIntern või reklaamida neid 
otse ülikoolide karjäärinõustajate või rahvusvaheliste 
suhete talituste kaudu. Seejärel saavad üliõpilased 
pakutavatele kohtadele kandideerida oma ülikooli kaudu, 
vastavalt ülikooli poolt Erasmus+ praktikatele kehtestatud 
eeskirjadele. 

Praktika käigus arendavad edukad kandidaadid oma 
digioskusi koolituste ja praktilise töö kaudu. See võib 
hõlmata rakenduste ja tarkvara arendamist; 
infotehnoloogiliste süsteemide ja võrkude hooldust ja 
haldust; andmeanalüüsi, tehisintellektiga seotud rakendusi; 
programmeerimiskeeli; otsingumootorite optimeerimist ning 
digiturundust.

Üliõpilastele makstakse keskmiselt 500 euro suurust 
igakuist toetust, kuid täpne summa oleneb saatvast ja 
vastuvõtvast riigist.

TAUST 

Algatus „Digital Oppurtunity Traineeships“ on osa Euroopa 
Komisjoni püüdlustest lahendada oskuste nappuse ja 
noorte suure tööpuuduse probleem. See juhindub Euroopa 
Komisjoni teatistest, sh Euroopa uus oskuste 
tegevuskava  (juuni 2016) ja „Euroopa haridusruumi 
suunas aastaks 2025“ . Nendes tutvustatakse erinevaid 
tegevusi ja algatusi, mille eesmärk on lahendada oskuste 
puudujäägi probleem Euroopas. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

 ▶ https://ec.europa.eu/eures/public/et/
opportunities

 ▶ https://erasmusintern.org/

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/node_et

2016. aasta detsembris loodi uue oskuste tegevuskava 
juhtalgatus „Digioskuste ja töökohtade koalitsioon“,  
mis on pühendunud digioskuste arendamisele. See koondab 
liikmesriike, ettevõtteid, sotsiaalpartnereid, mittetulunduslikke 
organisatsioone ja haridusasutusi, mis tegelevad digitaalsete 
oskuste nappuse probleemiga Euroopas. 
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