
Digital Opportunity Traineeships – pobuda  
za usposabljanje, ki jo financira EU – si  

prizadeva pomagati podjetjem, da zapolnijo prosta 
delovna mesta z digitalno usposobljenimi kandidati. 

Digitalne spretnosti in znanja niso potrebni samo  
na področju IKT, ampak vse več tudi v vseh drugih 

sektorjih. Poznavanje kibernetske varnosti, 
analiziranje podatkov in strojno učenje so na  
primer potrebni na tako raznolikih področjih,  

kot so bančništvo, proizvodnja, kmetovanje in 
zdravstvo. Računalniško pismena delovna sila  

je pomembna tudi zato, da se ohranja  
globalna konkurenčnost Evrope v hitro 

spreminjajočem se svetu.  

Digitalne spretnosti in znanja tudi izboljšujejo 
življenjske priložnosti državljanov. Za študente in 

tiste, ki so nedavno diplomirali, lahko začasne 
zaposlitve ponudijo edinstveno priložnost za hitrejši 
razvoj digitalnih spretnosti in znanj, kot bi jih sicer 
dosegli v formalnem izobraževanju, in izboljšanje 

zaposljivosti. V ta namen bo za 10 milijonov  
EUR pobuda Digital Opportunity Traineeships v  

obdobju 2018–2020 omogočila delovne izkušnje  
na digitalnem področju 6 000 študentom in tistim,  

ki so nedavno diplomirali.

ZAKAJ ZDAJ?

Približno 35 % delovne sile – ki vključuje kmete, strokovnjake 
za trženje, bančne uslužbence in tovarniške delavce – 
trenutno nima zadostnih digitalnih spretnosti in znanj kljub 
vse večjim potrebam po njih. Okrog 40 % podjetij, številna 
med njimi so mala ali srednja podjetja (MSP), poroča, da 
imajo težave pri zaposlovanju strokovnjakov na področju IKT. 
Zato je vsaj 350 000 delovnih mest prostih zaradi 
neusklajenosti med spretnostmi in znanji kandidatov ter 
dejanskimi spretnostmi in znanji, ki jih zahtevajo delodajalci. 
Vrzel med ponudbo in povpraševanjem se bo v vseh 
gospodarskih sektorjih še večala.

Projekt Digital Opportunity Traineeships bo reševal ta 
gospodarski in družbeni izziv tako, da bo izkoristil dinamiko 
zasebnega sektorja. Ker so številni izobraževalni sistemi še 
vedno v procesu modernizacije in dodajanja digitalnega 
izobraževanja in razvoja v učni načrt, digitalne spretnosti in 
znanja, pridobljeni na delovnem mestu, še nikdar niso bili 
bolj pomembni. 

KAKO DELUJE? 

Pobuda, ki jo financira program Evropske komisije Obzorje 
2020 in se bo izvajala v okviru zelo uspešnega programa 
Erasmus+, bo udeležencem s pripravništvi v podjetjih v 
tujini omogočila pridobitev dragocenih delovnih izkušenj. 
Čezmejna pripravništva bodo na voljo študentom vseh 
smeri, ki si želijo razvijati svoje digitalne spretnosti in 
znanja. 
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Pobuda, ki jo financira program Evropske komisije Obzorje 
2020 in se bo izvajala v okviru zelo uspešnega programa 
Erasmus+, bo udeležencem s pripravništvi v podjetjih v tujini 
omogočila pridobitev dragocenih delovnih izkušenj. Čezmejna 
pripravništva bodo na voljo študentom vseh smeri, ki si želijo 
razvijati svoje digitalne spretnosti in znanja.

Evropska komisija bi rada pritegnila podjetja – od MSP do 
velikih korporacij –, ki imajo možnosti, da bi usposabljali 
študente na delovnem mestu, nimajo pa nujno sredstev  
ali časa, da bi sami organizirali programe pripravništev. 
Številna podjetja imajo ne glede na velikost težave pri  
iskanju ljudi s pravimi digitalnimi spretnostmi in znanji  
na trgu delovne sile.

Podjetja lahko svoje ponudbe objavijo na platformi 
Drop’pin@EURES ali ErasmusIntern ali pa oglašujejo prek 
neposrednih stikov z univerzitetnimi kariernimi pisarnami. 
Študenti se lahko za delovna mesta prijavijo  
na svojih univerzah skladno s postopki, ki so jih univerze 
vzpostavile za pripravništva v programu Erasmus+.

Ko bodo uspešni kandidati opravljali pripravništvo, bodo 
digitalne spretnosti in znanja razvijali z usposabljanjem in 
prakso. To lahko vključuje razvijanje aplikacij in programske 
opreme; nameščanje, vzdrževanje in upravljanje sistemov  
IT in omrežij; kibernetsko varnost; analiziranje podatkov, 
aplikacije umetne inteligence; programske jezike; optimizacijo 
iskalnikov in digitalni marketing.

Študenti bodo v okviru pobude prejeli povprečno nadomestilo 
500 EUR mesečno, vendar bo natančna vsota odvisna od 
države pošiljateljice in države sprejema.

OZADJE 

Pobuda Digital Opportunity Traineeships gradi na intenzivnih 
prizadevanjih Evropske komisije, da zapolni vrzel glede 
spretnosti in znanj ter poskuša zmanjšati visoko stopnjo 
brezposelnosti mladih. To sledi ključnim sporočilom, ki jih je 
objavila Evropska komisija, vključno z dokumentoma „Novi 
program znanj in spretnosti za Evropo“ (junij 2016) in 
„Towards a European Education Area by 2025 (Proti 
evropskemu izobraževalnemu prostoru do leta 2025)“. 
Ti dokumenti predstavljajo kar nekaj ukrepov in pobud z 
namenom reševanja pomanjkanja spretnosti in znanj v 
Evropi.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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

Poleg tega se je decembra 2016 začela koalicija 
digitalnih spretnosti in znanj ter delovnih mest, 
vodilna pobuda v Novem programu znanj in spretnosti 
za Evropo, posvečena razvoju digitalnih spretnosti in znanj. 
To združuje države članice, podjetja, socialne partnerje, 
neprofitne organizacije in izobraževalne ustanove, ki 
sprejemajo ukrepe za spopadanje s pomanjkanjem 
digitalnih spretnosti in znanj v Evropi. 
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