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Women4IT introduserer Open Educational Resources (OER – Åpne 
Utdanningsressurser) som et tiltak å fremme tilgjengelig digital 
utdanning for alle 
Digital kompetanse er nå mer relevant i arbeidsmarkedet enn noen gang før. EUs digitale tiårsmål, 
som ønsker å utstyre min. 80 % av den europeiske befolkningen med grunnleggende digitale 
ferdigheter og trener minst 20 millioner IKT-spesialister innen 2030, utgjør et virkelig ambisiøst mål.       
Dessuten utpekte Ursula von der Leyen, president for EU-kommisjonen, bare forrige uke 2023 til det 
Europeiske Året for Ferdigheter. Women4IT deler denne visjonen og er fullt forpliktet til å ta 
avgjørende handlinger mot disse målene. 

Siden 2018 har Women4IT – et initiativ finansiert av EØS- og Norway Grants – vært på et oppdrag for 
å styrke unge kvinner som står i fare for å bli ekskludert fra arbeidsmarkedet og forbedre deres 
ansettelsesmuligheter. Dette gjøres ved å gi dem målrettet digital ferdighetstrening og bistand til å 
sikre juniorjobber i teknologisektoren – alt helt gratis. I løpet av de siste årenes pilotarbeid har 
Women4IT trent mer enn 900 unge kvinner i Hellas, Irland, Latvia, Litauen, Malta, Romania og Spania, 
med over 72 % suksessrate i å komme inn på arbeidsmarkedet etter opplæringen, i 8 jobbprofiler 
spesielt utviklet i nært samarbeid med engasjerte arbeidsgivere. Women4IT har også produsert et 
nyskapende profileringsverktøy for personer som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet eller 
fornye seg mot en karriere innen digitale, replikerbare læreplaner og opplæringsveikart, og et 
flerbruksarbeidsverktøysett 

Nå er et nytt verktøy lagt til Women4IT-porteføljen: Open Educational Resources (OERs) .Kort sagt, 
OER-er er lærings-, undervisnings- og forskningsmateriell nøye kuratert av Women4IT-partnerne for å 
fremme tilgjengelig digital utdanning over hele Europa. 

Det stadig voksende biblioteket med +300 tredjeparts utdanningsinnhold inkluderer ressurser som 
minikurs, opplæringsplaner, rapporter, artikler og podcaster som dekker et bredt spekter av emner, 
yrkesprofilers kompetanse og ferdighetsnivåer. Den er vert på Women4IT-treningsplattformen og 
tilgjengelig på 6 EU-språk til ingen kostnad for alle som ønsker å utvide sin tekniske kunnskap og øke 
digitale ferdigheter i sitt eget tempo. 

Lyst til å begynne å lære? Oppdag Women4IT OER-biblioteket og finn ut mer om tiltaket. 

For more information, please contact: 
• Māra Jākobsone ( Mara@likta.lv ) 
• Katarzyna Udała (Katarzyna.udala@digitaleurope.org) 
• Eva Fabry ( eva.fabry@ecwt.eu ) 


