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Women4IT introduce Resurse Educaționale Deschise ca măsură 
pentru a promova educația digitală accesibilă pentru toți. 
 
Competențele digitale sunt acum mai relevante pe piața muncii decât oricând. Deceniul digital al UE 
vizează, aspirând să echipeze min. 80% din populația europeană cu competențe digitale de bază și 
formează cel puțin 20 de milioane de specialiști în TIC până în 2030, reprezintă un obiectiv cu 
adevărat ambițios. Mai mult, abia săptămâna trecută, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei 
Europene, a numit 2023 Anul european al competențelor. Women4IT împărtășește această viziune și 
se angajează pe deplin să întreprindă acțiuni decisive în direcția acestor obiective. 

Din 2018, Women4IT – o inițiativă finanțată de Granturile SEE și Norvegia – are misiunea de a 
împuternici femeile tinere aflate în riscul de excludere de pe piața muncii și de a le îmbunătăți 
perspectivele de angajare. Acest lucru se realizează prin oferirea de formare țintită a competențelor 
digitale și asistență în asigurarea locurilor de muncă de nivel junior în sectorul tehnologic - toate în 
întregime gratuit. În eforturile de pilotare din ultimii ani, Women4IT a instruit peste 900 de tinere 
femei din Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, România și Spania, cu o rată de succes de peste 
72% la intrarea pe piața muncii în urma formării în 8 profiluri de locuri de muncă special dezvoltate 
în parteneriat strâns cu angajatori angajați. Women4IT a produs, de asemenea, un instrument 
inovator de profilare pentru persoanele care doresc să intre pe piața forței de muncă sau să își 
perfecționeze o carieră în programele digitale și foi de parcurs de formare replicabile, precum și un 
ghid de angajabilitate multifunctional pentru ocuparea forței de muncă. 

Acum, un nou instrument a fost adăugat portofoliului Women4IT: Resurse educaționale deschise 
(OERs). Pe scurt, OER-urile sunt materiale de învățare, predare și cercetare îngrijite cu atenție de 
partenerii Women4IT pentru a promova educația digitală accesibilă în toată Europa. Biblioteca din ce 
în ce mai mare de +300 de conținut educațional terță parte include resurse precum mini-cursuri, 
programe de formare, rapoarte, articole și podcasturi care acoperă o gamă largă de subiecte, 
competențe și niveluri de calificare ale profilurilor ocupaționale. Este găzduit pe platforma de 
formare Women4IT și disponibil în 6 limbi UE la cost zero pentru toți cei care doresc să-și extindă 
cunoștințele tehnice și să-și dezvolte abilitățile digitale în ritmul propriu. 

Ești dornic să începi să înveți? Descoperiți biblioteca Women4IT OER și aflați mai multe despre 
inițiativă. 

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: 

• Māra Jākobsone (Mara@likta.lv) 

• Katarzyna Udała (Katarzyna.udala@digitaleurope.org) 

 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_en
http://www.women4it.eu/
https://eeagrants.org/
https://digitaljobs.women4it.eu/ro/node
https://digitaljobs.women4it.eu/ro/node
https://women4it.eu/news-resources/resources/
https://digitaljobs.women4it.eu/ro/toolkit
https://digitaljobs.women4it.eu/ro/oer
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