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HUVUDMÅL
e-Skills Match syftar till att utveckla och 
demonstrera ett europatäckande system för 
inlärningsteknik som dynamiskt anpassas till de 
förändringar som sker på arbetsarbetsmarknads 
krav på klassificeringar. Projektet kommer att 
stödja vidareutbildning för att förvärva nödvändiga 
digitala färdigheter och förmågor som krävs för att 
få arbete inom och utom IT sektorn.

e-SKILLS MATCH SYSTEMET
Projektet analyserar utvecklingen och spridningen 
av e-Skills Match webbaserade flerspråkiga system 
för nätverksbyggande i samband med digital 
utbildning och efterfrågan inom olika verksamhet-
sområden, särskilt IT (de sektorer som är relaterade 
till grön IT och dess tjänster -IT for green- och 
Web2.0), hälso- och sjukvård, och entreprenörskap.

BLI MER 
KONKURRENSKRAFTIG PÅ 
ARBETSMARKNADEN MED 
E-SKILLS MATCH PROJEKTET

DELMÅL 
Att identifiera relevanta OER och MOOCs 
för digital utbildning, bedöma deras 
kvalitet och beskriva de kunskaper och 
färdigheter som förvärvats genom samråd 
med berörda parter
  
Att utveckla en e-Skills Match prototyp 
som hjälper användaren att fatta välgrun-
dade beslut om den utbildningsväg som 
krävs för särskilda yrken och att validera 
förvärvade kunskaper
  
Att prova och validera e-Skills Match 
prototypen på EU-nivå, med särskilt fokus 
på fyra EU-länder (Grekland, Italien, 
Spanien och Sverige

Skapa och underhåll din e-portfölj
  
Gör din egen e-Skills mätning med hjälp av 
projektets plattform för att själv bedöma din 
position på arbetsmarknaden och att identifiera 
dina kunskapsluckor gentemot de IT-kunskaper 
som krävs för yrken inom eller utom IT-sektorn 
som du söker dig till 
  
Planera din vidareutbildning med inlärningsvä-
gar och utbildningstjänster som breddar dina 
yrkeskunskaper på IT-området och ansök om 
sådana marknadscertifieringar som erbjuds av 
systemet

e-Skills Match systemet kommer att fungera som en 
e-portfölj och kommer att ligga i en molnmiljö. 
Användarna kommer använda det som hjälp i 
bedömningen av deras nuvarande digitala 
färdigheter och förmågor som efterfrågas av 
arbetsmarknaden.


