Digital
Opportunity
TRAINEESHIPS

programı dijital becerileri yurt
dışında kazandırıyor
AB tarafından finanse edilen bir girişim olan Digital
Opportunity Traineeships programı, şirketlerin boş
pozisyonlarını dijital anlamda becerili adaylarla
doldurmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Dijital becerilere artık sadece BİT sektöründe değil,
giderek artan bir şekilde tüm sektörlerde ihtiyaç
oluşmaya başlamıştır. Örneğin siber güvenlik, veri
analitikleri ve akıllı algoritmalar gibi bilgi alanlarına
bankacılıktan imalata, tarımdan sağlığa kadar pek
çok alanda ihtiyaç vardır. Hızla değişen dünya
pazarında Avrupa’nın küresel rekabet gücünü
korumak için bilgisayar becerilerine sahip bir iş gücü
oluşturmak da büyük önem taşımaktadır.

Dijital becerilerin kazandırdığı bilgi dağarcığı
vatandaşların yaşam fırsatlarını da geliştirmektedir.
Öğrenciler ve yeni mezunlara sunulan geçici işler
dijital becerileri geliştirmek ve iş potansiyellerini
çeşitlendirmek konusunda resmi eğitim ile elde
edilemeyen benzersiz bir fırsat sunabilir ve kişilerin
istihdam edilebilirliğini yükseltebilir. Bu amaç
doğrultusunda 10 milyon avroluk “Digital
Opportunity Traineeships” girişimi 2018-20 yılları
arasında 6.000’e kadar üniversite öğrencisine ve yeni
mezuna dijital alanda çalışma deneyimi
sağlayacaktır.

NEDEN ŞIMDI?
Dijital becerilere gereksinim sürekli artsa da içinde
çiftçilerin, pazarlama uzmanlarının, banka çalışanlarının
ve fabrika işçilerinin de bulunduğu %35’lik bir iş gücü
segmenti şu anda bu tür becerilerin eksikliğini
hissetmektedir. Pek çoğu KOBİ olmak üzere işletmelerin
yaklaşık %40’ı BİT uzmanlarını işe alma konusunda
zorluklarla karşılaştıklarını bildirmektedir. Sonuç olarak,
adayların becerileri ile iş verenlerin ihtiyaç duyduğu
beceriler arasındaki uçurum nedeniyle en az 350.000
pozisyonun açıkta olduğu bilinmektedir. Bu arz-talep
uçurumunun ekonomideki tüm sektörler arasında büyümesi
beklenmektedir.
Digital Opportunity Traineeships projesi özel sektörün
dinamizminden faydalanarak bu ekonomik ve sosyal
sorunun üstesinden gelmeyi hedeflemektedir. Pek çok
eğitim sistemi henüz modernizasyon aşamasında olup
dijital eğitim ve gelişimi müfredata yeni ekleme sürecinde
bulunduğu için, uygulamalı olarak edinilen dijital beceriler
günümüzde her zamankinden önemli hale gelmiştir.

PROGRAM NASIL IŞLEYECEK?
Avrupa Konseyinin Horizon 2020 programı tarafından finanse
edilen ve yüksek başarı oranına sahip Erasmus+ Programı
ile hayata geçirilen girişim katılımcılara yurt dışındaki
stajyerlik imkanları ile değerli iş tecrübeleri kazandıracaktır.
Öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmek için her türlü
branştan sınırlar ötesi stajyerlikler sunulacaktır.

Digital Skills
and
Jobs Coalition

Avrupa Konseyi KOBİ’lerden büyük kurumsal şirketlere
kadar öğrencilere uygulamalı eğitim verme şansı olan
ancak stajyerlik programlarını kendi içlerinde organize
edecek kaynakları veya vakti olmayan işletmeleri programa
dahil etmeyi amaçlamaktadır. Ölçeklerinden bağımsız olarak
pek çok şirket iş piyasasında doğru becerilere sahip olan
kişileri bulmakta zorlanmaktadır.

Ayrıca, dijital beceri gelişimine ayrılmış New Skills
Agenda’da yer alan en önemli girişim olan Digital Skills
and Jobs Coalition girişimi Aralık 2016’da başlatılmıştır.
Bu girişim, Avrupa’daki dijital beceri eksikliğini giderme
konusunda bir aksiyon alınması için Üye Devletleri, şirketleri,
sosyal ortakları, kar amacı gütmeyen organizasyonları ve
eğitim kurumlarını bir araya getirmektedir.

Şirketler tekliflerini Drop’pin@EURES veya
ErasmusIntern platformlarında yayınlayabilir veya
üniversitelerdeki kariyer merkezleri ile doğrudan iletişime
geçebilir. Öğrenciler üniversiteleri aracılığıyla,
üniversitelerinin Erasmus+ stajyerlikleri için belirlediği
prosedürlere göre başvuruda bulunur.
Stajyerlik süreci başladığında başarılı adaylar eğitim ve
uygulama sayesinde dijital becerilerini geliştirecektir. Bu
beceriler uygulama geliştirme ve yazılım; BT sistemlerinin
ve ağların kurulumu, bakımı ve yönetimi; siber güvenlik; veri
analitikleri; yapay zeka uygulamaları; programlama dilleri;
arama motoru optimizasyonu (SEO) ve dijital pazarlama
gibi konuları içerebilir.
Öğrenciler girişim üzerinden aylık ortalama 500 avro
ödenek alacaktır ancak kesin miktar öğrenciyi gönderen
ve kabul eden ülkeye göre değişecektir.

BILGI NOTLARI
Digital Opportunity Traineeships girişimi, Avrupa Konseyinin
beceri eksikliklerini giderme ve gençler arasındaki yüksek
işsizlik oranı ile ilgilenme konusundaki çabaları
doğrultusunda hazırlanmıştır. Girişim, “A new Skills
Agenda for Europe” (Haziran 2016) ve “Towards a
European Education Area by 2025” dahil olmak üzere
Avrupa Konseyinin yayınladığı önemli tebligatları takiben
gerçekleşmektedir. Bu tebligatlarda Avrupa’daki beceri
eksikliğini giderme konusunda bazı aksiyonlar ve girişimler
sunulmuştur.
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