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Digitalizacija in njen vpliv na zaposlovanje

smernice

Cilj

gradiva, metod
in izvajanju kariernega
modeli za samostojnega
projekta Učna
je informirati
strokovnjake
svetovanja ter
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Digitizacija v vse večji meri oblikuje svet

poklicnega izobraževanja in usposabljanja o prihodnosti zaposlovanja na

dela. Medtem ko je bila informatika v

trgu dela predvsem v tistih sektorjih, ki so zaradi digitalizacije in interneta

preteklosti omejena na rutinska opravila,
ki so zajemala reševanje eksplicitnih

stvari najbolj izpostavljeni tveganjem. Zaradi eksponentne rasti obeh
tehnologij bo njun vpliv na zaposlovanje bodočih iskalcev dela v
naslednjih nekaj letih in desetletjih signifikantski za večino panog. Kljub

nalog in so temeljila na jasnih pravilih, pa

negativnim vplivom, ki jim nekateri gospodarski sektorji ali tradicionalna

danes algoritmi za obdelavo masovnih

delovna mesta ne bodo mogli ubežati, pa bo naraščajoča avtomatizacija

podatkov zaradi izjemno hitrega

na področjih industrije, gostoljubja, oskrbe in storitev prinašala priložnosti

prepoznavanja vzorcev vstopajo na
področja, kjer lahko takoj nadomestijo

za razvoj novih družin poklicev. Projektna skupina za delovna mesta zato
verjame,

da

je

potrebno

strokovnjakov na področjih

pravočasno

ukrepanje

in

trga dela, izobraževanja

ozaveščanje
in

poklicnega

človeško delovno silo pri opravljanju

usposabljanja o vseh nevarnostih in priložnostih, ki jih prinaša vzpon

številnih nerutinskih miselnih nalog.

digitalizacije, saj bodo tako bolje razumeli pomen svoje vloge pri

Naprednim robotom se zaradi izboljšanja

uspešnem vključevanju bodočih iskalcev zaposlitev.

senzoričnih zaznav in spretnosti

___________________________________________________________

prepušča čedalje večji obseg opravil. Vse
to pa spreminja naravo dela med
številnimi industrijami in poklici.
Cilj projekta "Delovna mesta za delo 4.0"
je spodbujati ozaveščenost o
spreminjajočem se svetu delovnih mest.

http://work4-0.eu

Kaj želi doseči naš projekt?

Temeljni cilj našega projekta je ozaveščati in informirati predvsem
strokovnjake

na

področjih

zaposlovanja,

trga

dela,

poklicnega

izobraževanja in usposabljanja, o izzivih digitalizacije in "interneta stvari“,
in jih spodbujali k razumevanju posledic zaradi hitrih sprememb, ki bodo v
prihodnosti odločilno vplivale na ustvarjanje novih družin poklicev ter
pospešile izumrtje mnogih, ki jih poznamo danes.
Za strokovnjake omenjenih področij bomo razvili Smernice in paket virov,
s katerima bomo spodbujali njihovo ozaveščenost in informiranost glede
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najnovejših tehnoloških sprememb ter njihovih vplivov na prihodnost
zaposlovanja. Produkti bodo načrtno demonstrirali dovzetnost delovnih
mest

za

informatizacijo

pričakovanih

vplivih

in

prihodnje

seznanjali

zainteresirane

informatizacije

na

trg

deležnike
dela.

o

Drugi

https://www.uminho.pt/en

pomemben vidik bo pokazal, kako lahko poklicno izobraževanje in

contact@work4-0.eu

usposabljanje prispeva k zmanjšanju negativnih učinkov.
__________________________________________________
Kje in kdaj bodo ti materiali dostopni?
Prve informacije o projektu in njegovem ozadju boste našli na naši spletni
povezavi na www.work4.0.eu.
Smernice in paket virov bodo dostopni v januarju 2018.

Izvedba tega projekta je financirana s strani
Evropske komisije. Vsebina te publikacije je
izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

