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ανάπτυξη ψηφιακών
δεξιοτήτων στο εξωτερικό
Το H πρωτοβουλία Digital Opportunity Traineeships
η οποία χρηματοδοτείται από την ΕΕ, στοχεύει να βοηθήσει
εταιρείες να καλύψουν κενές θέσεις με υποψηφίους που
κατέχουν ψηφιακές δεξιότητες. Οι ψηφιακές δεξιότητες
δεν είναι απαραίτητες μόνο στον τομέα των ΤΠΕ
(Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των.
Επικοινωνιών), αλλά γίνονται όλο και περισσότερο
απαραίτητες σε όλους τους τομείς. Οι γνώσεις στην
κυβερνοασφάλεια, την ανάλυση δεδομένων και την
νοημοσύνη των μηχανών, για παράδειγμα, χρειάζονται σε
πολύ διαφορετικούς τομείς: από τον τραπεζικό τομέα έως
τον τομέα των κατασκευών, τον αγροτικό τομέα και τον
τομέα της υγείας. Η ύπαρξη εργατικού δυναμικού με
γνώσεις υπολογιστών είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε έναν
κόσμο που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα.
Οι ψηφιακές δεξιότητες βελτιώνουν επίσης τις ευκαιρίες
ζωής των πολιτών. Για φοιτητές και άτομα που
αποφοίτησαν πρόσφατα, οι προσωρινές τοποθετήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μπορούν να αποτελέσουν
μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων
σε γρηγορότερο ρυθμό σε σχέση με την επίσημη
εκπαίδευση, αλλά και για να αυξήσουν τις προοπτικές
εύρεσης εργασίας. Για αυτόν το σκοπό, τα 10 εκατομμύρια
ευρώ που θα παρέχει η πρωτοβουλία «Digital Opportunity
Traineeships» θα προσφέρουν εργασιακή εμπειρία στον
τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών σε 6 000 φοιτητές
πανεπιστημίων και σε προσφάτως αποφοιτήσαντες για το
διάστημα 2018-20.

ΓΙΑΤΊ ΤΏΡΑ;
Το 35% του εργατικού δυναμικού – στο οποίο
περιλαμβάνονται αγρότες, ειδικοί στον τομέα του μάρκετινγκ,
τραπεζικοί υπάλληλοι και εργαζόμενοι εργοστασίων – δεν
διαθέτουν αυτήν τη στιγμή επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες,
παρά την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για τέτοιου είδους
δεξιότητες. Περίπου το 40% των επιχειρήσεων, πολλές από
αυτές ΜΜΕ, αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να προσλάβουν
ειδικούς στον τομέα των ΤΠΕ. Συνεπώς, υπάρχουν 350 000
κενές θέσεις εργασίας λόγω αναντιστοιχίας ανάμεσα στις
δεξιότητες που κατέχουν οι υποψήφιοι και στις δεξιότητες
που χρειάζονται στην πραγματικότητα οι εργοδότες. Αυτό το
χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αναμένεται να αυξηθεί
σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
Το πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships θα
αντιμετωπίσει αυτήν την οικονομική και κοινωνική πρόκληση
στηριζόμενο στη δυναμική του ιδιωτικού τομέα. Καθώς πολλά
εκπαιδευτικά συστήματα βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία
εκσυγχρονισμού και προσθήκης της ψηφιακής εκπαίδευσης
και ανάπτυξης στο πρόγραμμά τους, οι ψηφιακές δεξιότητες
που αποκτώνται στο περιβάλλον απασχόλησης είναι πιο
σημαντικές από ποτέ.

ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ;
Η πρωτοβουλία, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Ορίζοντας 2020 και υλοποιείται μέσα από το εξαιρετικά
επιτυχημένο πρόγραμμα Erasmus+, θα δώσει την ευκαιρία
στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή
εμπειρία μέσω περιόδων πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
του εξωτερικού. Αυτές οι διασυνοριακές περίοδοι πρακτικής
άσκησης θα είναι διαθέσιμες σε φοιτητές από όλους τους
τομείς, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους
δεξιότητες.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται να εντάξει στην
πρωτοβουλία εταιρείες – από ΜΜΕ έως μεγάλες επιχειρήσεις
– οι οποίες έχουν την ικανότητα να εκπαιδεύσουν φοιτητές
στην εργασία, αλλά δεν έχουν απαραίτητα τους πόρους ή τον
χρόνο να οργανώσουν προγράμματα πρακτικής άσκησης από
μόνες τους. Όποιο και να είναι το μέγεθός τους, πολλές
εταιρείες πασχίζουν να βρουν άτομα με τις κατάλληλες
δεξιότητες στην αγορά εργασίας.
Οι εταιρείες μπορούν να δημοσιεύουν τις θέσεις τους στις
πλατφόρμες Drop’pin@EURES ή ErasmusIntern ή να τις
προωθούν μέσω απευθείας επαφών με τα γραφεία
σταδιοδρομίας των πανεπιστημίων ή γραφεία διεθνών
σχέσεων. Έπειτα, φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
για τοποθετήσεις μέσω των πανεπιστημίων τους, σύμφωνα
με τις διαδικασίες που καθορίζονται από το πανεπιστήμιό για
την πρακτική άσκηση Erasmus+.
Μόλις ξεκινήσει η περίοδος της πρακτικής άσκησης, οι
επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναπτύξουν τις ψηφιακές τους
δεξιότητες μέσω εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης. Αυτά
μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εφαρμογών και
λογισμικού· την εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση
συστημάτων και δικτύων πληροφορικής· την
κυβερνοασφάλεια· την ανάλυση δεδομένων· τις εφαρμογές
τεχνητής νοημοσύνης· τις γλώσσες προγραμματισμού· τη
βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης
(SEO) και το ψηφιακό μάρκετινγκ.
Οι φοιτητές θα λαμβάνουν μέσο επίδομα 500 ευρώ το μήνα
μέσω της πρωτοβουλίας, αλλά το ακριβές ποσό θα εξαρτάται
από τη χώρα προέλευσης και τη χώρα υποδοχής.

ΙΣΤΟΡΙΚΌ
Η πρωτοβουλία Digital Opportunity Traineeships αναπτύχθηκε
με βάση τις συντονισμένες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να αντιμετωπίσει το χάσμα των δεξιοτήτων και
τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων. Η πρωτοβουλία
έπεται βασικών ανακοινώσεων που δημοσιεύτηκαν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η ανακοίνωση
«Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη»
(Ιούνιος 2016) και η ανακοίνωση «Για έναν Ευρωπαϊκό
χώρο εκπαίδευσης έως το 2025». Σε αυτές παρουσιάζεται
ένας αριθμός δράσεων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν
στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Επίσης, η εμβληματική πρωτοβουλία Συνασπισμός για τις
ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις
εργασίας, στο πλαίσιο του Νέου θεματολογίου
δεξιοτήτων που αφορά αποκλειστικά την ανάπτυξη
ψηφιακών δεξιοτήτων, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016. Η
πρωτοβουλία αυτή φέρνει κοντά Κράτη Μέλη, εταιρείες,
κοινωνικούς εταίρους, ΜΚΟ και παρόχους εκπαίδευσης που
αναλαμβάνουν δράση για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη
ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.
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▶▶http://bit.ly/DigitalOpportunities
▶▶https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities
▶▶https://erasmusintern.org/
▶▶https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities_el
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