
A Digital Opportunity Traineeships egy uniós 
finanszírozású képzési kezdeményezés, amelynek 

célja támogatni a vállalatokat abban, hogy digitális 
kompetenciával rendelkező jelöltekkel tölthessék be 

üres álláshelyeiket. A digitális készségek megléte 
nem csak az információs és kommunikációs 

technológiák (IKT) területén elvárás, hanem egyre 
inkább minden ágazatban. A kiberbiztonsággal, 
adatelemzéssel és gépi tanulással kapcsolatos 
ismeretekre olyan változatos területeken van 

szükség, mint a banki tevékenységek és gyártás, 
mezőgazdaság és egészségügy. Gyorsan változó 
világunkban a számítógéphez értő munkaerő is 
létfontosságú szerepet tölt be Európa globális 

versenyképességének megőrzésében.

A digitális készségek elsajátítása az állampolgárok 
életkilátásait is javítja. A diákok és diplomás 
pályakezdők számára az ideiglenes szakmai 

gyakorlatok egyedülálló lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy digitális készségeiket a formális oktatás 

kereteit meghaladó ütemben fejlesszék, valamint 
növeljék foglalkoztathatóságukat. Ennek érdekében  

a 10 millió eurós finanszírozású „Digital  
Opportunity Traineeships” kezdeményezés akár  

6000 egyetemi diáknak és diplomás pályakezdőnek 
nyújt majd munkatapasztalatot digitális területen 

2018 és 2020 között.

MIÉRT MOST?

Jelenleg a munkaerő közel 35%-a – köztük mezőgazdasági 
termelők, marketing szakértők, banki dolgozók és gyári 
munkások – nem rendelkezik megfelelő digitális 
készségekkel az egyre növekvő igény ellenére. A 
vállalkozások körülbelül 40%-a, köztük számos KKV arról 
számol be, hogy nehézséget okoz számukra az IKT-
szakértők toborzása. Ennek eredményeképpen legalább  
350 000 olyan szabad állás van, ahol a jelentkezők 
készségei nem felelnek meg a munkáltató által elvárt 
tényleges készségeknek. Ez a kereslet és kínálat közötti 
szakadék várhatóan a gazdaság minden területén nőni fog.

A Digital Opportunity Traineeships projekt ezt a gazdasági 
és társadalmi kihívást fogja leküzdeni a magánszféra 
dinamizmusát kihasználva. Mivel sok oktatási rendszerben 
a korszerűsítés, valamint a digitális oktatás és fejlesztés 
tantervbe való felvétele még folyamatban van, a digitális 
készségek munkahelyen történő elsajátítása ma fontosabb, 
mint eddig bármikor. 

HOGYAN MŰKÖDIK? 

A kezdeményezés, amely az Európai Bizottság Horizon 2020 
programján belül kerül finanszírozásra és a rendkívül sikeres 
Erasmus+ program keretében valósul meg, a résztvevők 
számára értékes munkatapasztalatokat kínál külföldi 
vállalatoknál szerzett szakmai gyakorlatokon keresztül. Ezek 
a határon átnyúló szakmai gyakorlatok bármely 
szakterületről érkező, digitális készségeiket fejleszteni kívánó 
diákok számára elérhetők lesznek.
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Az Európai Bizottság szeretné a programba bevonni azokat  
a vállalatokat – a KKV-tól a nagyvállalatokig –, akiknek 
lehetőségük van diákok számára munkahelyi képzést 
biztosítani, de nem feltétlenül rendelkeznek a szükséges 
forrásokkal vagy nincs idejük saját szakmai gyakorlati 
program indításához. Mérettől függetlenül, számos 
vállalatnak okoz nehézséget megfelelő készségekkel 
rendelkező emberek felkutatása a munkaerőpiacon.

A vállalatok a Drop’pin@EURES vagy az ErasmusIntern 
weboldalakon tehetik közzé ajánlataikat, vagy 
meghirdethetik azokat közvetlenül az egyetemek karrier- 
vagy nemzetközi kapcsolatokért felelős irodáiban is. Ezután 
a diákok az egyetemeiken keresztül jelentkezhetnek a 
helyekre, az adott egyetem Erasmus+ szakmai 
gyakorlatokra vonatkozó eljárásainak megfelelően.

A szakmai gyakorlat során a sikeres pályázók digitális 
készségeiket képzés és gyakorlat keretében fejleszthetik.  
Ez magában foglalhatja az alábbi területeket: alkalmazás-  
és szoftverfejlesztés, informatikai rendszerek és hálózatok 
beüzemelése, karbantartása és kezelése, kiberbiztonság, 
adatelemzés, mesterséges intelligencia alkalmazások, 
programnyelvek, keresőmotor-optimalizálás (SEO) és  
digitális marketing.

A diákok átlagosan havi 500 euró juttatást kapnak a 
kezdeményezés révén, a pontos összeg azonban a küldő  
és fogadó országoktól függ.

HÁTTÉR 

A Digital Opportunity Traineeships kezdeményezés az Európai 
Bizottság azon összehangolt törekvésén alapszik, hogy 
megszüntessen készségekkel kapcsolatos hiányosságokat és 
csökkentse a magas munkanélküliséget a fiatalok körében. 
Az Európai Bizottság az ezzel kapcsolatos kulcsfontosságú 
üzeneteit az „Új európai készségfejlesztési program” 
(2016. június), és a „Towards a European Education Area 
by 2025” (Egy európai oktatási térség felé 2025-re) 
2című kiadványokban tette közzé. Ezekben számos olyan 
intézkedés és kezdeményezés bemutatásra kerül, amelyek 
célja a szakképzettségi hiány leküzdése Európában. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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

Másodsorban, a digitális készségek fejlesztését szolgáló 
„Digital Skills and Jobs Coalition” (A digitális 
készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíció) 
az Új európai készségfejlesztési program kiemelt 
kezdeményezése, 2016 decemberében indult el. Ez 
összekapcsolja mindazon tagállamokat, vállalatokat, 
társadalmi partnereket, non-profit szervezeteket és  
oktatási intézményeket, akik fellépnek a digitális  
készségek hiányának megszüntetéséért Európában.
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#DigitalTraineeEU 

#DigitalSkills
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