
Digital Opportunity Traineeships – иницијатива за 
обука финансирана од ЕУ – е насочена кон 

помагање на компаниите да ги пополнат празните 
работни места со дигитално компетентни 

кандидати. Дигиталните вештини не се бараат само 
во ИКТ-секторот, туку сѐ повеќе во сите сектори. 

Познавања од сајберсигурност, аналитика на 
податоци и машинско учење, на пример, се потребни 

во гранки како банкарство и производство, 
фармерство и здравство. Исто така, компјутерски 

писмената работна сила е од витално значење за да 
се одржи глобалната компетитивност на Европа во 

светот што брзо се менува.

Познавањето дигитални вештини исто така ги 
подобрува животните можности на граѓаните. За 

студентите и неодамна дипломираните, 
привремената работа може да биде уникатна 

можност да се развијат дигитални вештини со 
побрзо темпо отколку што би можело да се постигне 

преку формално образование и да се зголеми 
нивната можност за вработување. За оваа цел, 

десетте милиони евра од иницијативата „Digital 
Opportunity Traineeships“ ќе овозможат работно 

искуство во дигиталната гранка за 6.000 
универзитетски студенти и неодамна дипломирани 

во 2018 – 2020 година.

ЗОШТО СЕГА?

Околу 35 % од работната сила, којашто вклучува 
фармери, специјалисти за маркетинг, вработени во банка 
и во фабрика, во моментов немаат дигитални вештини и 
покрај тоа што потребата за истите сѐ повеќе се 
зголемува. Околу 40 % од претпријатијата, многу од нив 
средни и мали, пријавуваат дека имаат тешкотии со 
регрутирањето ИКТ-професионалци. Како резултат на 
тоа, има околу 350.000 слободни работни места поради 
несовпаѓање помеѓу вештините што кандидатите ги 
имаат и оние што ги бараат вработувачите. Оваа 
разлика во побарувачката и понудата се очекува да 
порасне во сите сектори на економијата.

Проектот Digital Opportunity Traineeships ќе го реши овој 
економски и социјален предизвик со навлегување во 
динамиката на приватниот сектор. Бидејќи многу 
едукативни системи сѐ уште се во процес на 
модернизација и додавање дигитално образование и 
развој во нивните програми, дигиталните вештини 
добиени на работа никогаш не биле поважни. 

КАКО ФУНКЦИОНИРА? 

Иницијативата, финансирана од програмата Horizon 2020 
на европската комисија и применета преку многу 
успешната програма Erasmus+, ќе им овозможи на 
учесниците да добијат значајно работно искуство преку 
практикантски обуки во бизниси во странство. 
Прекуграничните практикантски обуки ќе бидат достапни 
за студенти од сите дисциплини што сакаат да ги развијат 
своите дигитални вештини. 
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Европската комисија е заинтересирана да ангажира 
компании, од мали и средни претпријатија до големи 
корпорации, што имаат капацитет да обучуваат студенти 
на работното место, но не мора да имаат ресурси или 
време самите да организираат програми за стажирање. 
Без разлика на нивната големина, многу компании се 
мачат да најдат луѓе со правилните вештини на пазарот 
на трудот.

Компаниите може да ги објавуваат нивните понуди на 
платформите Drop’pin@EURES или ErasmusIntern  
или да ги рекламираат преку директен контакт со 
универзитетските центри за кариера или канцелариите 
за меѓународни односи. Студентите потоа може да 
аплицираат за работа преку нивните универзитети, 
согласно постапките за практикантски обуки на 
Erasmus+ што ги воспоставил нивниот универзитет.

Штом ќе започнат со практикантската обука, успешните 
кандидати ќе ги развијат нивните дигитални вештини 
преку обука и пракса. Ова може да опфаќа развој на 
апликации и софтвер; инсталација, одржување и 
управување со ИТ-системи и мрежи; сајберсигурност; 
анализа на податоци, апликации на вештачка 
интелигенција; програмирачки јазици; оптимизација  
на пребарувачите (SEO) и дигитален маркетинг.

Студентите ќе добиваат надомест од околу 500 EUR 
месечно преку иницијативата, но точната сума ќе  
зависи од испраќачките и примачките земји.

ЗАДНИНА 

Иницијативата Digital Opportunity Traineeships се темели 
на заеднички напори на Европската комисија да се 
справи со недостатокот на вештини и да го реши 
високото ниво на невработеност кај младите. Ова ги 
следи клучните комуникации објавени од Европската 
комисија, вклучувајќи „A new Skills Agenda for 
Europe“ (Нова агенда за вештини за Европа) (јуни 2016) 
и „Towards a European Education Area by 2025“ 
(Кон област на европско образование до 2025). Овие 
претставуваат број на дејства и иницијативи со амбиција 
да се справат со недостатокот на вештини во Европа. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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

Второ, коалицијата за дигитални вештини и работни 
места, клучната иницијатива во Агендата за нови 
вештини посветена на развој на дигитални вештини, 
стартуваше во декември 2016 година. Ова ги соединува 
земјите членки, компаниите, социјалните партнери, 
непрофитните организации и образованието коишто 
преземаат дејства да се реши недостатокот на 
дигитални вештини во Европа. 
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