
Nýsköpun í starfsmenntun fyrir
atvinnu og vinnustaði

Hvað
gerum
við?

Starfar þú við fullorðinsfræðslu?
Við erum viss um að afurð verkefnisins
geti verið gott innlegg í kennslu.

Ert þú kennari?
Viltu gera allt sem í þínu valdi er til að
hjálpa nemendum þínum að fá vinnu að
loknu námi? Hefur þú áhuga á ókeypis
námsefni?

Ert þú vinnuveitandi?
Viltu komast að því hvernig starfsmenn
þínir gætu aukið hæfni sína í starfi?

 
 
 

Tengjum
okkur

ip4j.eu

Hefur þú áhuga á að auka
menntun þína og

starfshæfni?

Fylgstu með okkur!

ip4j.eu

https://ip4j.eu/
https://ip4j.eu/


Hvað gerum við: Hvernig gerum við
þetta:

Við erum fimm samstarfsaðilar
menntastofnana í Evrópu – Þýskaland,
Ítalía, Ísland, Rúmenía og Spánn.
Þátttakendur í verkefninu koma frá
mismunandi löndum og stofnunum. Með
samverkandi afli er markmiðið að ná til
margra og fjölbreyttra þátttakenda.

Niðurstöður verkefnisins verða gefnar út sem
námsefni sem er opið fyrir alla til notkunar
og á sex mismunandi tungumálum sem er
ávinningur fyrir alla hvað varðar nýtingu
niðurstaðna verkefnisins.

Markmiðið okkar er að veita leiðbeinendum
eða kennurum góð verkfæri til að skapa
frjótt umhverfi fyrir nemendur sína í
kennslustofunni og á vinnumarkaði
að loknu námi.

Niðurstöður:

Þróuð verða röð af sjón- og gagnvirku fræðsluefni
sem verður opið fyrir alla. Efnið verður til dæmis um
starfsþjálfun tengt störfum í eldhúsi, garðyrkju,
ræstingar og handverki.

Gefin verða út nokkur áhugaverð og hagnýt video
sem innihalda skýrar og nákvæmar leiðbeiningar sem
verða birtar á Youtube rás verkefnisins.

Útbúið verður app fyrir Android stýrikerfi til að auka
aðgang að þjálfunarefni sem nýtist fyrir
farsímanotendur.

Byggja upp tengslanet sérfræðinga með
niðurstöðum rannsókna, með sjónarhorn á nýsköpun
og hagnýta þjálfun fyrir fólk af erlendum uppruna
með litla menntun samkvæmt evrópskum stöðlum og
ferilskrá (ECVET og EUROPASS).

Afurðin verður kennsluaðferðir og tæki fyrir skilvirkari
styrkingu og leiðbeiningar í hæfni til að byggja upp
starfsferil/þjálfun fyrir einstaklinga með lágt
menntunarstig og fyrir fólk af erlendum uppruna.
Verkefnið verður miðað við þarfir vinnumarkaðarins
með tilliti til þarfa starfsmanna og fyrirtækja.

Við munum útbúa röð leiðbeininga
sem sem við munum fúslega deila á
öllum samskiptamiðlum okkar. Afurðin
verður sjónrænt og gagnvirkt
kennsluefni með fókus á þarfir
atvinnulífsins eins og aðstoð í eldhúsi,
garðyrkja, ræstingar og handverk.
Gefin verða út nokkur áhugaverð og
hagnýt video sem innihalda skýrar og
nákvæmar leiðbeiningar sem birtar
verða á Youtuberás verkefnisins.
Einnig verður útbúið app fyrir Android
stýrikerfi sem auðvelda aðgang að
námsefninu fyrir farsímanotendur.

Helsta afurðin af verkefninu er aukin
þekking.Við munum kynna niðurstöður eins
víða og okkur er unnt.


