
„Digital Opportunity Traineeships“ – ES finansuojama 
mokymų iniciatyva – siekiama padėti įmonėms 

užpildyti laisvas darbo vietas į jas priimant 
skaitmeniniu požiūriu kompetentingus kandidatus. 

Skaitmeninių įgūdžių reikia ne tik IRT sektoriuje, bet 
jų vis labiau reikia ir visuose kituose sektoriuose. 

Pavyzdžiui, žinių apie kibernetinį saugumą, duomenų 
analizę ir mašinų mokymąsi reikia tokiose skirtingose 
srityse kaip bankininkystė, gamyba, ūkininkavimas ir 

sveikatos apsauga. Kompiuterinio raštingumo 
įgūdžius turinti darbo jėga taip pat yra gyvybiškai 
svarbi siekiant išlaikyti Europos konkurencingumą 

sparčiai besikeičiančiame pasaulyje.

Skaitmeniniai įgūdžiai taip pat atveria naujas 
galimybes piliečiams. Studentams ir neseniai 

absolventais tapusiems asmenims laikinos darbo 
vietos galėtų suteikti unikalią galimybę lavinti 

skaitmeninius įgūdžius sparčiau, nei būtų galima 
pasiekti per formalųjį švietimą, ir padidinti jų 

galimybes įsidarbinti. Šiuo tikslu 10 mln. EUR „Digital 
Opportunity Traineeships“ iniciatyva 2018–2020 m. 

suteiks darbo skaitmeninių technologijų srityje 
patirtį iki 6 000 universitetų studentų ir neseniai 

absolventais tapusių asmenų. 

KODĖL DABAR?

Apie 35 proc. darbo jėgos, įskaitant ūkininkus, rinkodaros 
specialistus, bankų darbuotojus ir gamyklų darbuotojus, 
šiuo metu trūksta skaitmeninių įgūdžių, nepaisant vis 
didėjančio jų poreikio. Apie 40 proc. įmonių, daugelis iš kurių 
yra MVĮ, praneša, kad joms sunku rasti tinkamų IRT 
specialistų. Dėl to, t.y. dėl kandidatų turimų įgūdžių  
ir faktiškai darbdaviams reikalingų įgūdžių neatitikimo,  
yra ne mažiau kaip 350 000 laisvų darbo vietų. Numatoma, 
kad šis pasiūlos ir paklausos skirtumas didės visuose 
ekonomikos sektoriuose. 

„Digital Opportunity Traineeships“ projektas padės išspręsti 
šį ekonominį ir socialinį iššūkį pasinaudojant privataus 
sektoriaus dinamiškumu. Kadangi daugelis švietimo 
sistemų vis dar modernizuojamos, į mokymo programas 
įtraukiant skaitmeninį švietimą bei plėtrą, darbo vietoje  
įgyti skaitmeniniai įgūdžiai yra kaip niekada svarbūs.

KAIP TAI VEIKIA? 

Ši iniciatyva, kuri finansuojama pagal Europos Komisijos 
programą „Horizontas 2020“ ir įgyvendinama per labai 
sėkmingą „Erasmus+“ programą, suteiks dalyviams 
galimybę įgyti vertingos darbo patirties stažuočių užsienio 
įmonėse metu. Šiose tarpvalstybinėse stažuotėse galės 
dalyvauti visų disciplinų studentai, norintys lavinti savo 
skaitmeninius įgūdžius. 
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Europos Komisija yra suinteresuota, kad šiame projekte 
dalyvautų įmonės – nuo mažų ir vidutinių įmonių iki didelių 
korporacijų – kurios turi galimybes mokyti studentus darbo 
vietoje, bet galimai neturi išteklių ar laiko organizuoti 
stažuočių programas savarankiškai. Nepriklausomai nuo 
dydžio, daugelis įmonių susiduria su sunkumais ieškodamos 
darbo rinkoje žmonių, turinčių tinkamus įgūdžius. 

Įmonės gali skelbti savo pasiūlymus „Drop’pin@EURES“ 
arba „ErasmusIntern“ platformose arba reklamuoti juos 
tiesiogiai bendraudamos su universitetų karjeros konsultacijų 
ar tarptautinių ryšių centrais. Studentai ir neseniai 
absolventais tapę asmenys gali teikti paraiškas per savo 
universitetus, laikydamiesi universiteto „Erasmus+“ 
stažuotėms nustatytų procedūrų. 

Stažuotės metu sėkmingai atranką perėję kandidatai lavins 
savo skaitmeninius įgūdžius mokydamiesi ir atlikdami 
praktiką. Ši veikla gali apimti programų ir programinės 
įrangos kūrimą; IT sistemų ir tinklų įrengimą, priežiūrą ir 
valdymą; kibernetinę saugą; duomenų analizę, dirbtinio 
intelekto programas; programavimo kalbas; paieškos 
sistemų optimizavimą (SEO) ir skaitmeninę rinkodarą.

Pagal iniciatyvą studentai vidutiniškai gaus 500 EUR 
mėnesinę išmoką, tačiau tiksli suma priklausys nuo 
siunčiančiosios ir priimančiosios šalies.

BENDROJI INFORMACIJA 

„Digital Opportunity Traineeships“ iniciatyva remiasi 
suderintomis Europos Komisijos pastangomis panaikinti 
įgūdžių trūkumą ir spręsti aukšto lygio jaunimo nedarbo 
problemą. Šie siekiai atitinka pagrindinius Europos 
Komisijos paskelbtus komunikatus, įskaitant „Naują 
Europos įgūdžių darbotvarkę“ (2016 m. birželio mėn.),  
ir „Iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę“.  
Šiuose dokumentuose pateikiami veiksmai ir iniciatyvos, 
kuriais siekiama spręsti įgūdžių trūkumo problemą Europoje. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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

Be to, 2016 m. gruodžio mėn. buvo pradėta „Digital Skills 
and Jobs Coalition“, kertinė Naujos įgūdžių 
darbotvarkės iniciatyva, skirta ugdyti skaitmeninius 
įgūdžius. Ji suburia valstybes nares, įmones, socialinius 
partnerius, pelno nesiekiančias organizacijas ir švietimo 
paslaugų teikėjus imtis veiksmų skaitmeninių įgūdžių 
trūkumo Europoje problemai spręsti. 
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