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Verkefnið
IP4J er verkefni sem er stutt af Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir heitinu Erasmus+ Program Key action 2 – Strategic Partnerships for Vocational Education and Training.
SAMHENGI
Þann 15. mars 2018, voru tilmæli Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um evrópskan ramma tengt
gæðum og árangursríku iðnnámi greind á þann máta að vinnumenntun/starfsþjálfun og þekking á
starfsvettvangi sé nauðsynleg.
Að það sé sérstaklega mikilvægt fyrir fólk með litla starfshæfni og innflytjendur, að það sé mikil þörf á að fá
skilvirka og samþætta leiðsögn og aðgang að verklegri þjálfun og þjálfunaraðferðum.
Eins og OECD hefur lýst yfir verður það sífellt mikilvægara að veita tækifæri til að öðlast þá færni sem er
eftirsótt á vinnumarkaðnum. En þetta getur verið krefjandi í takt við síbreytilegar færniþarfir.
Á evrópskum vettvangi hefur EB greint að:
- Margir einstaklingar í Evrópu geta ekki fundið vinnu þar sem þau hafa ekki réttu færnina sem þörf er á eða
að þeir eru að vinna í störfum sem hæfir ekki þeirra hæfni.
- Á sama tíma eru um 40% vinnuveitenda ekki að finna fólk með réttu hæfnina til að fylla í lausar stöður og
með það hugarfar og hæfni sem þörf er á í leit að nýjum tækifærum.
ÁSTÆÐUR OG MARKMIÐ
IP4J verkefnið stefnir á að þróa, prófa og kynna nýja nálgun tengt starfsþjálfun fyrir ófaglært fólk með litla
starfshæfni og innflytjendur. Allt frá starfskynningum eða leiðbeiningum sem veita sjónræna þekkingu
(bæklingar, myndskeið, snjallforrit) sem þörf er tengt þeirri eftirspurn sem vinnumarkaðurinn leitast eftir.
Tillagan byggir á innleiðingu á skapandi og nýjum nálgunum fyrir upphaf og áframhaldandi starfsmenntun
þökk sé mikilli notkun upplýsingatækni til að efla aðgengi að námsefni fyrir iðngreinar og að auka
atvinnumöguleika.
Þetta snýst um þróun á nýstárlegum nálgunum sem eru tilbúin til notkunar fyrir starfsmenn í
verkamannastöfum og að þjálfa upp ómenntaða einstaklinga og fólk af erlendum uppruna.
Hugmyndin að verkefninu kemur frá öðru Erasmus+ VET verkefni, Innovation in VET for Jobs and Employment
(IV4J) eða sem “Good Practice” eftir þýsku ríkistofnunina, með verkefnastjóra og ítalskan samstarfsaðila. Á
meðan á þessu verkefni stóð komu fram vísbendingar um mikla þörf á að nota verkleg þjálfunartæki eins og
myndskeið og önnur sjónræn fræðsluefni.
NIÐURSTÖÐUR/AFRASKUR
SAMSTARFIÐ mun:
• Gefa út leiðarvísir fyrir skilvirkari þjálfun og leiðbeiningar fyrir fólk með litla starfshæfni og innflytjendur
sem styður við þörfina á gagnlegu færninni og að velja bestu einstaklingsbundnu atvinnu leiðirnar í
samræmi við atvinnumarkaðinn og raun þarfir atvinnurekandans.
• Þróa röð sjónrænna og gagnvirkra kennslugagna sem hugsuð eru sem opin fræðsluefni um
raunverulegar þarfir vinnumarkaðsins, líkt og eldhúsaðstoð, garðyrkju og umhirðu landslags,
ræstingarþjónustu og handverks- og listrænar afurðir.
• Gefa út nokkur áhugaverð og hagnýt myndbönd sem kennslugögn sem innihalda skýrar og nákvæmar
aðferðir hvernig á að vinna við viðfangsefnin sjálf. Myndböndin verða birt á Youtube rás verkefnisins.
• Framleitt verður App fyrir Android stýrikerfið sem leyfir aðgang að námsefinu fyrir alla námsmenn óháð
staðsetningu.
• Rannsaka og safna saman “bestu starfsháttunum” í handbók um árangursríkar leiðir til að beina og
þjálfa ófaglærða einstaklinga með litla starfshæfni og innflytjendur út um alla Evrópu.
• Byggja upp net sérfræðinga og skapa nýja fagþekkingu fyrir starfsfólk verkefnisins sem “Evrópskur
nýsköpunar- og hagnýtur leiðbeinandi fyrir fólk með litla starfshæfni og innflytjendur“ viðurkenndur af
ECVET og Europass kerfunum.
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• Setja upp vefsíðu með samskiptaleiðum og inniheldur gagnasafn um efni sem þýtt er á mismunandi
tungumál til að stuðla að og hvetja til nýtingar og miðlunar.
• Setja upp nokkrar uppákomur fyrir fjöldann allan af hagsmunaðaraðilum til að hvetja til notkunar og
dreifingar á viðfangefnunum til aukinnar þekkingar og kunnáttu með það að markmiði að auka
afrakstur.
• Dreifa hluta af námsefninu til að auka útbreiðslu þess, með til dæmis bæklingum og fréttabréfum.
• Gefa út stóra seríu af námsefni á ISSUU stafræna vettvangnum og á mismunandi evrópskum miðlum.
ÁÆTLUÐ ÁHRIF
Samstarfsaðilarnir eru frá ólíkum löndum og hagsmunaaðilum þeirra, með samvinnu og krafti þá er
markmiðið að ná til mjög fjölmenns og fjölbreytts hóps þátttakenda.
Niðurstöður verkefnisins verða gefnar út sem OER á sex ólíkum evrópskum tungumálum með augljósan
ávinning hvað varðar miðlun og nýtingu niðurstaðna verkefnisins.
Tvíþætt leið fyrir niðurstöður verkefnisins:
- Undirbúa kennara, leiðbeinendur og verkefnastjóra í iðngreinum með hagnýtum og grípandi verkefnum
og námsefni tilbúnu til notkunar til að þjálfa ófaglærða einstaklinga með litla starfshæfni og
innflytjendur.
- Meta og staðfesta þekkinguna meðal starfsmanna samstarfsaðilanna, þökk sé ECVET kerfinu og
viljayfirlýsingu um að efla skilning á því að útbúa starfaprófíl fyrir “evrópska nýsköpunar- og
starfsþjálfunarleið fyrir einstaklinga með litla starfshæfni og innflytjendur“.
SAMSTARFSAÐILAR
• FA-MAGDEBURG, Þýskalandi
• SC-ROGEPA, Rúmeníu
• MIÐSTÖD SÍMENNTUNAR Á SUÐURNESJUM, Íslandi
• EURO-NET, Ítalíu
• INERCIA DIGITAL, Spáni

Bakgrunnur verkefnisins
Skjalið inniheldur niðurstöður um bestu starfshættina (Best Practice) sem valdir voru á verkefnatímanum.
Rannsóknir á dæmum um bestu starfshættina snúast um árangursrík tilfelli tengda nýsköpunaraðferðum
sem henta í starfskynningum fyrir einstaklinga með litla starfshæfni og innflytjendur í Evrópu. Allir
samstarfsaðilar völdu eitt “besta” dæmið eins og þú sérð hér að neðan, “dæmi um bestu framkvæmdina”
frá samstarfsaðilunum í Evrópuverkefninu.
Dæmin koma frá hverju landi fyrir sig, með áherslu á aðferðir án aðgreiningar fyrir einstaklinga með litla
starfshæfni og innflytjendur ásamt framkvæmd verkefnisins.
VIÐMIÐ um val á BS:
- Umbreyting (þ.e. varðandi breytingar á framkvæmd á skilyrðum hjá einstaklingum með litla starfshæfni og
innflytjendum með því að skapa meiri atvinnu möguleika fyrir þau).
- Yfirfærsla (þ.e. að hægt sé að endurtaka).
- Sjálfbærni (þ.e. að slíkt verði viðvarandi).
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GS 1 – Hvernig Volkswagen
hjálpar flóttafólki
Hvernig það virkar
Aðlögun flóttamanna er og verður áfram mikil félagsleg áskorun.
Volkswagen samstæðan, ásamt starfsfólki sínu og
samstarfsaðilum, selur ekki eingöngu bíla. Með skuldbindingu
sinni leggur VW mikið af mörkum tengt þessu samfélagslega
verkefni,” segir fjármálastjóri samsteypunnar, Frank Witter,
sem er einnig verndari VW samsteypunnar tengt aðstoð við
flóttamenn.
Ariane Kilian, yfirmaður Volkswagen Samsteypunnar tengt
flóttamanna aðstoð, leggur áherslu á: “Þegar við hófum störf
árið 2015 var áhersla lögð á neyðaraðstoð. En í dag er
markmiðið að efla sjálfbært mennta- og starfsnám til að hjálpa
flóttafólki að komast hægt og rólega inn í þýskt samfélag og
hasla sér völl á vinnumarkaði.”

Landssvæði:
Þýskaland

Viðmið:
Yfirfærsla,
Umbreyting,
Sjálfbærni

Hvað:
VW styður við 5000
flóttamenn

Með vörumerkjum sínum býður Volswagen samsteypan upp á
tungumálanámskeið fyrir meira en 1400 flóttamenn. Um 340
einstaklingar hafa tekið þátt í stuttu starfsnámi og
starfskynningu. Um 870 flóttamenn til viðbótar gátu sótt um að
fara í starfskynningar og færnimat. Að auki fjármagnar
flóttamannaáætlun Volkswagen samsteypunnar 100 námsstyrki
til náms á netinu í Kiron háskóla fyrir flóttamenn.

Útfærsla:

Þrír áhersluþættir hjá Volksvagen nefndinni eru “að kynnast”,
“menntun” og “sameining”, sem fela í sér að bjóða upp á
fundarmöguleika, tungumálanámskeið, starfsnám og
starfsframa út frá hæfniþekkingu og að aðstoða við að finna
lærlingsstöður fyrir einstaklinga.

Refugee
support
Volkswagen
(volkswagenag.com)

Á landsvísu

Ástæður fyrir árangri:
Verkefni tengt samþættingu

Tenglar:
at

Volkswagen samsteypan hefur hingað til stutt við um
5000 einstaklinga með framtaki sínu tengt
flóttamannahjálp.
“Með sjálfbærum náms- og starfsáætlunum stuðlum við
að því að flóttamenn komi sér hægt og rólega inn í þýskt
samfélag og út á vinnumarkaðinn.”

1. Aðgangsréttindi í Wolfsburg
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Síðan árið 2015, hefur Volkswagen samsteypan hjálpað flóttafólki á margvíslegan máta. Eitt dæmi um það
er í Kassel og Wolfsburg, þar sem þátttakendur eru undirbúnir fyrir þjálfun með því að ljúka ákveðnum
inntökuskilyrðum.
Í Wolfsburg, er hæfni þátttakenda metin í samstarfi á milli Volkswagen, atvinnumiðlunar- og
atvinnumiðstöðvar ásamt Fagnefnd iðnaðar- og viðskipta í Lüneburg-Wolfsburg, deild iðnaðar- og
handverksmanna, RVA og svæðisbundinna fyrirtækja. Til að geta öðlast réttindi, þurfa flóttamenn fyrst að
ljúka tveggja mánaða öflugu tungumálanámskeiði. Í ferlinu, fylla þeir í eyðurnar í menntun sinni sem hefur
orðið til vegna stríðs og flótta frá sínu heimalandi og þeir læra einnig á óskrifaðar reglur vinnumarkaðarins.
Þátttakendurnir fá síðan átta vikna fræðilegan og verklegan starfsundirbúning í verksmiðjunni hjá
Volkswagen áður en þeir fara í sex mánaða starfsnám hjá samstarfsfyrirtæki á svæðinu. Markmið
verkefnisins er að síðari hluti verkefnisins sé þjálfun hjá fyrirtæki sem býður upp á starfsnám.
Entry qualification: How Volkswagen is helping refugees (volkswagenag.com)

2. Uppskrift að góðvild
“Með starfsemi eins og sameiginlegu verkefnastundum, erum við að búa til vettvang þar sem starfsmenn
Volkswagen og flóttamenn geta kynnst hvort öðru undir óformlegum kringumstæðum.”
Hvað er það sem er sérstakt: Carmen, Mohammed og Ilse eru ekki að kasta einhverju saman í eldhúsinu
heima hjá sér. Þau eru frekar að undirbúa mat í Autostadt í Wolfsburg. Nánd þeirra í eldhúsinu er einn liður
í flóttamannaáætlun Volkswagen samsteypunnar sem er með það að markmiði að leiða saman Þjóðverja
og innflytjendur. Meðal matreiðslumannanna eru sex starfsmenn bílaframleiðandans og jafnmargir
flóttamenn frá ólíkum löndum sem hafa fundið sér heimili á Wolfsburg svæðinu.
Með starfsemi eins og sameiginlegum matreiðslustundum bjuggu þau til vettvang þar sem starfsmenn
Volkswagen og flóttamenn gátu kynnst hvort öðru í óformlegum kringumstæðum. Fyrir jól var hægt að
vinna lukkumiða á innra neti fyrirtækisins fyrir samvinnu á milli starfsmanna og flóttamanna.
Svæðisbundnir samstarfsaðilar studdu áætlunina með því að útvega ókeypis miða fyrir um það bil 300
manns - þar á meðal á íshokkíleik, vísindaævintýraheiminn Phaeno og á matreiðslunámskeið í Autostadt í
Wolfsburg. “Viðburðir okkar fara alltaf fram í litlum hópum. Með því móti geta allir talað saman, “segir
Maria Mende”. “Markmið okkar er að brjóta niður þær hömlur sem eru. Þegar ísinn er brotinn sér falla
aðrar hömlur um sig sjálfar”.
Andrúmsloftið er afslappað og eðlilegt. Mohammed kemur frá Súdan og byrjaði að læra þýsku fyrir
nokkrum mánuðum. En með hjálp nokkurra gamansamra tilþrifa og einfalt orðaval hjá Carmen, getur hann
nú þegar skilið heilan helling. “Að elda saman er eins og að syngja saman – það gengur alltaf einhvern
veginn upp og dregur fólk að hvort öðru”.

3. Hanno vísar Matran leiðina í háskólann
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https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2018/07/refugee-aid-hanno-shows-matran-the-way-tocollege.html
Matran er 24 ára, hann lærði tölvunarfræði í Sudan og flúði frá heimalandi sínu til Þýskalands. Hanno
Teiwes er 27 ára, hann hefur náð sér í tvær meistaragráður og og vinnur að ritgerð sinni. Þessir tveir
ókunnugu einstaklingar voru leiddir saman í gegnum stuðnings áætlun Volkswagen.
Átakið sem styrkt er af flóttamannahjálparáætlun Volkswagen samsteypunnar hjálpar flóttafólki að komast
inn í háskólakerfið í Þýskalandi. Leiðbeinendurnir eru starfsmenn Volkswagen: Nemendur í doktorsfræðum
hjálpa flóttamönnum að finns réttu leiðina. Þeir vita hvað háskólastofnanir ætlast til af nemendum, hvernig
lífið er á háskólasvæðinu – hvers konar hindranir nemendur munu standa frammi fyrir, áður en nám hefst
og meðan á því stendur.
Leiðbeinendurnir og flóttafólkið deilir pizzu og kynnist hvort öðru í kjölfarið. Matran og Hanno Teiwes eru
hluti af verkefninu. Markmiðið er að þeir þróist í gott teymi á næstu sex mánuðum.
Matran hefur nú þegar gengið í gegnum mikið á ævinni. Mun meira en flest okkar geta ímyndað sér. Af
þessum sökum, er erfitt að trúa því að eitthvað gæti íþyngt honum enn meira.
Matran sagði frá flótta sínum á bát yfir Miðjarðarhafið og ferð sinni um Evrópu, þar sem hann gekk um, og
nýtti sér rútu og lestar. Hann sagði að hann hljóti að hafa verndarengil – vegan þess að hann komst í
flóttamannabúðirnar í Braunschweig sumarið 2015. Óhultur og öruggur. Hann segir okkur einnig frá nýja
heimili sínu. Þorp sem er staðsett á milli Braunschweig og Hanover. Hann býr þar enn ásamt öðrum
flóttamönnum.
“Fyrstu mánuðirnir voru erfiðir,” segir Matran. Hann gat ekki talað stakt orð í þýsku og þekkti engan. Hann
beið einfaldlega. Til hvers? “Til að hlutirnir þróist áfram”.
Sagan hófst þegar Matran heimsótti Wolfsburg nokkrum dögum fyrir jól. Hann skemmti sér vel í þessari
tveggja daga heimsókn. Hann öðlaðist mikið af nýrri og áhrifamikilli þekkingu tengt landinu þar sem hann
er nú búsettur, hann kynntist einnig mikið af fólki. Þar á meðal: Hanno Teiwes, sem hann hitti fyrst á
pizzastað.
Meginmarkmið í lífi Matran’s er að stunda háskólanám. Hann er með stúdentspróf og hefur nú þegar lokið
gráðu í upplýsingatækni, líkur hans eru því góðar á að komast í háskóla. Hann ætlar sér að læra þýsku svo
vel að hann geti farið í háskóla. Matran rifjar upp einn lærdóminn sem hann hefur dregið af ferlinu. Hann
segist hafa viljað sækja mikilvægt undirbúningsnámskeið en ekki nennt að skrá sig fyrr en degi eftir að
skráningarfrestur rann út.

“Ég áttaði mig ekki á því að dagur til eða frá skipti máli,” segir Matran. “Þetta eru hlutir sem
Hanno er að kenna mér.”

Efnisheimildir:
https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2020/01/volkswagen-supports-5-000-refugees.html#
https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2019/02/filing-rasping-drilling-how-volkswagen-ishelping-refugees.html
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https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2017/01/a-recipe-for-goodwill.htmlhelpingrefugees.html
https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2020/01/volkswagen-supports-5-000-refugees.html
https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2018/07/refugee-aid-hanno-shows-matran-the-way-tocollege.html
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Ljósmyndir,
myndir,
lógó
Uppskrift að góðvild

Flóttafólk í starfsþjálfun

Afritað af Volkswagen Group Homepage (volkswagenag.com)

IP4J er verkefni styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir áætluninni “Erasmus+ – KA2 – Strategic
Partnerships for Vocational Education and Training” - Project no. 2020-1-DE02-KA202-007465
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BP 2 – “In campo! Senza
caporale”
Hvernig það virkar
“In campo! Senza caporale” er verkefni um árangursríka leið til
að bregðast við ólöglegrum ráðningum innflytjenda í störf í
landbúnaðargeiranum á Suður – Ítalíu.
Verkefnið var kynnt af Terra sem er sjálfseignarstofnun með það
að markmiði að tengja saman sjálfbær fyrirtæki og erlenda
starfsmenn sem starfa í landbúnaði og búa á
landbúnaðarsvæðinu. Á síðustu tveimur árum hefur verkefnið
verið með þjálfun, starfsnám og stuðlað að gagnsæi
starfsstöðvanna, þar sem börn sem eru innflytjendur og fimm
lífræn býli í Capitanata (nálægt Foggia í Alpulia-héraði) taka þátt
í verkefninu.
Reyndar bjuggu flest börnin í gettóinu í Borgo Tre Titoli og þökk
sé verkefninu gátu þau búið í viðunnandi húsnæði í Cerignola og
notið faglegs stuðnings í þjálfun í störfum innan landbúnaðaðar
og búið til ásamt bændum – gagnsæi í framleiðslu afurða sem
tákn um leið án aðgreiningar.
Eitt af samstarfsbýlunum sem um ræðir er félagslega
samstarfsfyrirtækið Altereco sem miðar að því að útbúa
landbúnaðarumhverfi með það að markmiðið að fá fólk með litla
starfshæfni til starfa og efla þau til að koma í veg fyrir félagslega
útskúfun. Landssvæðið sem nýtt var, var gert upptækt af
mafíunni og voru það innflytjendur sem tóku þátt í
tilraunaverkefninu og fóru í starfsþjálfun og sáu um að græða
upp landssvæðið.
Eftir velgengni verkefnisins var annað verkefni fjármagnað með
385 þúsund evrum: Il fresco profumo della libertà (Ferskur ilmur
af frelsi). Það miðar að því að efla félagslegt búskaparverkefni á
átta hekturum af landi sem hefur verið gert upptækt af
skipulagðri glæpastarfsemi í Cerignola (í Foggia héraði) með
ræktun og vinnslu ávaxta og grænmetis, þetta er upphaf
ferðaþjónustufyrirtækis. Einnig er fyrirhugað að útbúa
félagslegan garð, setja upp verslun og innleiða röð aðgerða til
að efla svæðið og stuðla að félagslegri og starfstengdri þátttöku
sex einstaklinga sem hefur hallað á í lífinu.

Landssvæði:
Ítalía

Viðmið:
Umbreyting, Sjálfbærni

Hvað:
Búskapur fyrir innflytjendur
til að berjast gegn
ólöglegum ráðningum og
nýtt eru landssvæði sem
gerð hafa verið upptæk af
mafíunni

Útfærsla:
Svæðisbundið
Ástæður fyrir árangri:
Notkun á landi sem var
gert upptækt
Tenglar:

https://www.esperienzecon
ilsud.it/profumodiliberta/sc
heda-del-progetto/

Framtakið felur í sér uppbyggingu á tveimur byggingum sem eru
á átta hektara landi. í upphafi verður útbúinn félagslegur garður
og þar á eftir verður útbúið gistiheimili.
IP4J er verkefni styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir áætluninni “Erasmus+ – KA2 – Strategic
Partnerships for Vocational Education and Training” - Project no. 2020-1-DE02-KA202-007465
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Efnisheimildir:
https://www.esperienzeconilsud.it/profumodiliberta/2021/01/26/in-campo-senza-caporale-su-terra-autunesperienza-formativa-e-di-riscatto/
https://www.esperienzeconilsud.it/profumodiliberta/scheda-del-progetto/

IP4J er verkefni styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir áætluninni “Erasmus+ – KA2 – Strategic
Partnerships for Vocational Education and Training” - Project no. 2020-1-DE02-KA202-007465
Þetta verkefni hefur verið styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þetta rit endurspeglar einungis skoðanir
höfunda og framkvæmdastjórnin getur ekki borið ábyrgð á notkun heimilda eða upplýsinga sem þar eru.
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Ljósmyndir,
myndir,
lógó

Frá heimasíðu verkefnisins
Afritað þann 15.02.2021 frá
https://www.esperienzeconilsud.it/profumodiliberta/scheda-del-progetto/

Hluti þátttakenda

Afritað þann 15.02.2021 frá
https://www.esperienzeconilsud.it/profumodiliberta/2021/01/26/in-camposenza-caporale-su-terra-aut-unesperienza-formativa-e-di-riscatto/

IP4J er verkefni styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir áætluninni “Erasmus+ – KA2 – Strategic
Partnerships for Vocational Education and Training” - Project no. 2020-1-DE02-KA202-007465
Þetta verkefni hefur verið styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þetta rit endurspeglar einungis skoðanir
höfunda og framkvæmdastjórnin getur ekki borið ábyrgð á notkun heimilda eða upplýsinga sem þar eru.
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BP 3 – Starfsmenntun í fiski –
hvenær sem er
Hvernig það virkar
Markmiðið með verkefninu er að draga út grunnatriðin í hverjum
þætti þeirra 12 þátta sem námskrá fiskvinnslunámskeiða er.
Fræðsluefnið var sett upp í stuttum myndböndum og vistuð á
Youtube og er það opið almenningi.

Landssvæði:
Ísland

Kennsluefnið er hugsað sem grunnur fyrir fiskvinnslunámskeið
en nýtist einnig þar sem stakir þættir fjalla um efni sem passer
hvar sem er í atvinnulífinu. Það mun geta nýst fyrirtækjum þar
sem þau geta óskað eftir því við starfsmenn sína að þeir tileinki
sér valda kafla til dæmis sem hluta af nýliðafræðslu,
endurmenntun eða til dæmis í átaki vegan gæða, þrifa,
samskipta og slíkt.

Viðmið:

Þættir eins og atvinnulífið, réttindi og skyldur nýtist öllum þeim
sem eru að vinna verkamannavinnu þar sem farið er yfir
kjaramál þessa hóps. Einnig varðandi líkamsbeitingu,
umhverfismál, fjölmenningu og samskipti, ásamt öryggismálum.
Aðrir þættir eru sérhæfari og tilheyra fiskvinnslunni frekar sem
flestir starfsmenn eru af erlendum uppruna.

Starfsmenntun í
fiskiðnaði

Yfirfærsla,
Sjálfbærni,
Umbreyting,

Hvað:

Útfærsla:
Á landsvísu og
svæðisbundið
Ástæður fyrir árangri:

Efnisþættir í myndböndunum:
Starfsmenntun í fiski – hvenær sem er
Efnisþættir:
1. Fiskvinnsla, veiðar, vinnsla og markaðsmál
2. Vinnuaðstaða og líkamsbeiting
3. Öryggi á vinnustað
4. Hreinlæti og gerlagróður
5. Innra eftirliti í fiskvinnslufyrirtæki
6. Atvinnulífið, starfsfólkið og launakerfið
7. Samstarf og samskipti á vinnustað
8. Fjölmenning
9. Skyndihjálp
10. Sjálfsstyrking
11. Umhverfismál og ábyrgar fiskveiðar
12. Gæði og meðferð matvæla – frá veiðum til vinnslu.

Stuðningur við
starfsmenntun og
starfsþjálfun í
fiskvinnslu.
Tenglar:

https://frae.is/wpcontent/uploads/2017/11
/Grunnnamskeid-fyrirfiskvinnslufolk-2-utgafa2016_enska-002-.pdf

IP4J er verkefni styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir áætluninni “Erasmus+ – KA2 – Strategic
Partnerships for Vocational Education and Training” - Project no. 2020-1-DE02-KA202-007465
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Myndböndin eru unnin úr námskrá sem er grunnnámskeið fyrir fiskvinnslufólk.
Námskránna er hægt að finna á íslensku, ensku, tælensku og pólsku.
Efnisheimildir:
Námsskráin: https://frae.is/wp-content/uploads/2017/11/Grunnnamskeid-fyrir-fiskvinnslufolk-2-utgafa2016_enska-002-.pdf
Myndböndin:
https://www.youtube.com/watch?v=_wVHfgZ6xw8&list=PL09lrHEwWtx6noQo-vCZNJkApnlyZ-rRp
https://www.youtube.com/watch?v=CWKP1V6RTl8&list=PL09lrHEwWtx6noQo-vCZNJkApnlyZ-rRp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OwGDpPAciIQ&list=PL09lrHEwWtx6noQo-vCZNJkApnlyZ-rRp&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=kFBV9Zu-HMA&list=PL09lrHEwWtx6noQo-vCZNJkApnlyZ-rRp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cgFJqghIG5c&list=PL09lrHEwWtx6noQo-vCZNJkApnlyZ-rRp&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bhQc8Up_bU4&list=PL09lrHEwWtx6noQo-vCZNJkApnlyZ-rRp&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=KcTaoaS4BkU&list=PL09lrHEwWtx6noQo-vCZNJkApnlyZ-rRp&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ubT0WawUjjE&list=PL09lrHEwWtx6noQo-vCZNJkApnlyZ-rRp&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=MtzeafAnW48&list=PL09lrHEwWtx6noQo-vCZNJkApnlyZ-rRp&index=11

IP4J er verkefni styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir áætluninni “Erasmus+ – KA2 – Strategic
Partnerships for Vocational Education and Training” - Project no. 2020-1-DE02-KA202-007465
Þetta verkefni hefur verið styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þetta rit endurspeglar einungis skoðanir
höfunda og framkvæmdastjórnin getur ekki borið ábyrgð á notkun heimilda eða upplýsinga sem þar eru.

13

Dæmi um góða starfshætti
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Ljósmyndir,
myndir,
lógó
Öryggi á vinnustað

Afritað þann 18.02.21 frá
https://www.youtube.com/watch?v=OwGDpPAciIQ&list=PL09lrHEwWtx6noQovCZNJkApnlyZ-rRp&index=3

Líkamsstaða

Afritað þann 18.02.21 frá
https://www.youtube.com/watch?v=CWKP1V6RTl8&list=PL09lrHEwWtx6noQovCZNJkApnlyZ-rRp&index=2

IP4J er verkefni styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir áætluninni “Erasmus+ – KA2 – Strategic
Partnerships for Vocational Education and Training” - Project no. 2020-1-DE02-KA202-007465
Þetta verkefni hefur verið styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þetta rit endurspeglar einungis skoðanir
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BP 4 - ERACIS
Hvernig það virkar
Þessu frumkvöðlaverkefni var hrundið af stað af jafnréttis og
félagsmáladeild Andalúsíu.
Markmið verkefnisins er að bæta starfsþekkingu á
vinnumarkaði fyrir fólk sem er í hættu á félagslegri einangrun.
Verkefnið mun veita þeim mismunandi úrræði með það í huga
að hjálpa þeim að fá aðgang að mismunandi sviðum líkt og
menntun, heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu, vinnumarkaði og
fleira.
Helstu áfangar í verkefninu eru:
•

•
•

•
•
•

Úrvinnsla greiningar og skilgreining á svæðum sem
standa höllum fæti í Andalúsíu. Greiningin mun tengjast
útilokun og misrétti og mun greiningin hjálpa fagfólki að
skilja lífsgæði þessarra einstaklinga.
Hönnun og undirbúningur svæðisbundinnar áætlunar
um alhliða inngrip á bágstöddum svæðum í Andalúsíu.
Vinnusvæði:
o Framkvæmdaráð: mynduð af einstaklingum sem
eru fulltrúar ráðuneyta jafnréttis og
félagsmáladeildar.
o Ráðgjafanefnd: Skipuð sérfræðingum af
háskólasviði, samfélagfræðslu og úr opinberri
stjórnsýslu.
o Framkvæmdanefnd sérfræðinga.
Þjálfun fyrir fagfólk. Þróun alþjóðlegs námskeiðs og
tveggja vinnustofa um inngrip í Andalúsíu.
Útfærsla á deiliskipulagi.
Stjórnun fjárhagslegra þátta.

Eracis í Sevilla-Poligono Sur
Poligono Sur er svæði í Sevilla sem á ekki í góðum samskiptum
við bæjarstjórn borgarinnar. Þar er fólk af ólíkum uppruna,
sérstaklega sígaunar. Ungmennin sem búa á þessu svæði hafa
hvorki fengið vinnu né lokið námi þar sem þau hætta gjarnan
snemma í skóla. Því áætlum við að flestir íbúar sem búa í
Poligono Sur hafi litla færni.
Til að gera þetta frumkvöðlaverkefni mögulegt á þessu svæði
héldu félagsráðgjafar fundi og sendu spurningarlista til að læra
að þekkja þarfir þessara einstaklinga.

Landssvæði:
Spánn

Viðmið:
Yfirfærsla,
Sjálfbærni

Umbreyting,

Hvað:
Þátttaka
bágstaddra
Andalusia.

í

Útfærsla:
Svæðisbundið

Ástæður fyrir árangri:
Tilraunaverkefni

Tenglar:
https://www.juntadeandalu
cia.es/organismos/igualda
dpoliticassocialesyconciliac
ion/areas/inclusion/pagina
s/diseño-ejecucionestrategias.html
https://www.sevilla.org/ser
vicios/serviciossociales/publicaciones/pla
n-local-de-intervencion-enzonas-desfavorecidas/planlocal-de-intervencion-enzonas-desfavorecidas.pdf

Þetta verkefni hófst 2019 og mun ljúka 2022.

IP4J er verkefni styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir áætluninni “Erasmus+ – KA2 – Strategic
Partnerships for Vocational Education and Training” - Project no. 2020-1-DE02-KA202-007465
Þetta verkefni hefur verið styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þetta rit endurspeglar einungis skoðanir
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Áhrif verkefnisins eða árangur mun vera:
•
•
•
•
•
•
•

Stuðningur við fólk í leit að vinnu í samræmi við færni sína: 6875 einstaklingar
Nýliðun utan svæðisins: 100 einstaklingar
Ráðgjöf og þjálfun: 100 einstaklingar
Sértæk þjálfun: 100 einstaklingar
Foreldrafærni námskeið: 60 einstaklingar
Þróun námsáætlunar: 600 einstaklingar
Þróun efnahags og menntunaraðgerða til að tryggja betri framtíð fyrir þá einstaklinga sem hættu
snemma í námi: 1000 einstaklingar

IP4J er verkefni styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir áætluninni “Erasmus+ – KA2 – Strategic
Partnerships for Vocational Education and Training” - Project no. 2020-1-DE02-KA202-007465
Þetta verkefni hefur verið styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þetta rit endurspeglar einungis skoðanir
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Efnisheimildir:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion
/paginas/diseño-ejecucion-estrategias.html
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/publicaciones/plan-local-de-intervencion-enzonas-desfavorecidas/plan-local-de-intervencion-en-zonas-desfavorecidas.pdf

IP4J er verkefni styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir áætluninni “Erasmus+ – KA2 – Strategic
Partnerships for Vocational Education and Training” - Project no. 2020-1-DE02-KA202-007465
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Ljósmyndir,
myndir,
lógó

Afritað þann 16.02.21 frá https://integracionparalavida.org/blog/programa-deayuda-integral-inpavi-malaga/

Afritað þann 16.02.21 frá https://fundacionmornese.com/nuestro-proyectoeracis-trabaja-en-tu-cv/

IP4J er verkefni styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir áætluninni “Erasmus+ – KA2 – Strategic
Partnerships for Vocational Education and Training” - Project no. 2020-1-DE02-KA202-007465
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BP 5 - MigraNET
Hvernig það virkar
MigraNET er verkefni sem miðar það því að bæta lifnaðarhætti
innflytjenda og styrkja stöðu stofnana í sveitarfélögum
eftirfarandi svæða í norðvesturhluta Rúmeníu: Maramureș,
Satu-Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu og
Alba. Framkvæmdartími verkefnisins var frá 2016 - 2017.
Styrkþegar voru innflytjendur (rétthafar verndar), þeir sem komu
til Rúmeníu með atvinnu- eða námsleyfi og fyrir útlendinga frá
löndum utan Evrópusambandsins sem hafa þurft að flýja sitt
heimaland vegna aðstæðna.
Verkefninu var hrint í framkvæmd af stofnun sem sérhæfir sig í
mannréttindum (LADO) og er útibú stofnunarinnar staðsett í
Cluj. Verkefnið er unnið í samvinnu við stofnun félagslegrar og
læknisfræðilegrar aðstoðar (DASM) í Cluj-Napoca, félagssamtök
um félagslega aðstoð (ASSOC) í Baia Mare og alþjóðlegu
stofnunina tengt innflytjendum (IOM) staðsett í Rúmeníu.
Yfir átta mánaða tímabil voru haldin þrjú námskeið, hvert þeirra
var 80 klukkustundir. Námsþættirnir voru rúmenska og
samfélagsfræðsla og var haldið þrisvar í viku. Einstaklingurinn
fékk meðal annars tækifæri til að læra rúmensku og hvaða
réttindi og skyldur þeir hafa í Rúmeníu og /eða í Evrópu. Þau fá
leiðbeiningar um það hvernig best er að komast á vinnumarkað í
Rúmeníu og auðvelda aðgengi þeirra að húsnæði sem og
heilbrigðis- og félagsþjónustu. Auk þessara námskeiða tóku
einstaklingarnir þátt í félags- og menningarlegri
tómstundarstarfsemi í samfélögunum sem þau bjuggu í, til
dæmis heimsóttu þau Lyfjafræðisafnið I Cluj, fóru að vatninu
Tarni og í Ráðhúsið í Grigorescu.
Verkefnið veitti einnig eftirfarandi þjónustu til einstaklingana, en
þau voru sjúkratryggð, fengu þá lækniþjónustu sem þörf var á,
sálfræði- og lögfræði aðstoð, fjárhagslegur ávinningur var fyrir
þá sem tóku þátt í verkefninu og fengu þau fjárveitingu sem átti
að vera fyrir mat og öðrum nauðsynjarvörum auk
ferðakostnaðar.

Landssvæði:
Rúmenía
Viðmið:
Yfirfærsla,
Sjálfbærni

Umbreyting,

Hvað:
MigraNET miðar að því að
veista bestu menntunina,
félagslegan stuðning og
sameiningu í Rúmensku
samfélagi.
Útfærsla:
Svæðisbundið
Ástæður fyrir árangri:
Prufu reynsla
Tenglar:
https://romania.iom.int/sit
es/default/files/document
s/04-0619/Raport%20final%20OI
M-%20RO.pdf
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Markmið verkefnisins:
• auðvelda aðlögun fyrir að minnsta kosti 120 innflytjendur.
• að styrkja getu stofnana á svæðinu í þessum níu sýslum.
• útbúa brú á milli ólíkra stofnana sem bera ábyrgð á sviði innflytjenda.

Helstu niðurstöður:
∗ Samstarf af fimm kjörbúðum
∗ tvær svæðisbundnar miðstöðvar fyrir innflytjendur í Cluj-Napoca og Baia Mare.
∗ þrír staðir fyrir ráðgjafa innflytjenda, í Sibiu, Târgu Mureș og Șomcuta Mare.
∗ bæta aðgengi og gæði þjónustu sem innflytjendum býðst.
∗ bæta samvinnu og aðstoð milli stofnana sem þjónusta innflytjendur.
Í þessu verkefni, voru 25 sjálfboðaliðar og 10 fjölmenningafulltrúar sem lögðu sitt að mörkum við til að
skapa brú á milli sveitafélag, stofnana, yfirvalda, félagasamtaka og innflytjenda.

Efnisheimildir:

https://romania.iom.int/sites/default/files/documents/04-06-19/Raport%20final%20OIM-%20RO.pdf
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Ljósmyndir,
myndir,
lógó

Skipuleggjendur
verkefnisins

Menningarkvöld
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BP 6 - “Samþætting – hæfni -

yfirfærsla á viðkvæmum hópum
yfir á vinnumarkaðinn”
Hvernig það virkar
Verkefnið var unnið í samstarfi við Rogepa sem er

Landssvæði:

aðalsamstarfsaðilinn, ásamt þremur öðrum

Rúmenía

samstarfsaðilum: Tækniskólinn í Cluj-Napoca, Baia Mare
útibúinu og Alþjóðlegu miðstöðinni fyrir nýsköpun, hæfni og

Viðmið:

viðskiptaáætlanir í Þýskalandi.

Yfirfærsla,
Sjálfbærni

Meginmarkmiðið var að auðvelda aðgang að vinnumarkaði

Hvað:

fyrir viðkvæma hópa frá norð-vestur, mið- og vestur

Veita og auðvelda
aðgang fyrir áhættuhópa
á vinnumarkaðinum

héruðum Rúmeníu með þátttöku í nýstárlegri, persónulegri
þjálfun, ráðgjöf og upplýsandi þjónustu sem var
framkvæmd með það að markmiði að koma í veg fyrir

Umbreyting,

Útfærsla:

félagslega útskúfun og hættu á fátækt hjá yfir 700

Alþjóðlegt

einstaklingum.

Ástæður fyrir árangri:

Til að ná þessu markmiði, var verkefnið skipulagt sem

Veita starfsþjálfun og
tækifæri á vinnumarkaði

starfsnám og til að þróa þá lykil- og faglegu hæfni sem er

Tenglar:

mikilvæg í nokkrum starfsgreinum.

http://www.rogepa.com/

Einnig var veitt ráðgjöf og starfsráðgjöf.
Einn megintilgangur verkefnisins var að draga úr hættu á
fátækt fyrir fólk með litla starfshæfni sem hefur áhrif á
skipulagsbreytingar og uppbyggingu á viðkomandi
svæðum, til dæmis: Rómar eða fatlaðir einstaklingar sem
er í dreifbýli eða þéttbýli.
Annað markmið var að veita stuðning við aðlögun á
vinnumarkaði fyrir viðkvæma hópa og að færa lærdóms- og
atvinnutækifæri nær þörfum og möguleikum markhópanna
með nýstárlegum aðferðum.
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Innan þessa verkefnis voru 11 þjálfunar námskeið í boði, til dæmis: aukin stærðfræðikunnátta,
vísinda og tækni, frumkvöðlafærni, menningarleg tjáningarfærni, tölvukunnátta, félagsleg og
samfélagsleg hæfni, starfsmaður við vinnuvélar, vinna við búfjárrætun, grunn færni í
tölvukunnáttu, tungumálafærni.
Alls tóku 719 einstaklingar þátt í verkefninu, þessi hópur samanstendur af einstaklingum sem eru
ekki með neina starfshæfni. Markhóparnir sem tóku þátt í verkefninu voru þrír: 258 Rómar, 210
fatlaðir einstaklingar, 252 manns sem eru úr öðrum minnihlutahópum (fólk frá fátækum sveitum
eða einangruðum samfélögum).
Skipting námskeiðanna var eftirfarandi:
•

Rennismíði- 4 námskeið / 8 hópar / 114 nemendur. Í geiranum: skógrækt, skógarhögg,
kvoða og pappír.

•

Starfsmaður í verslun - 10 námskeið / 16 hópar / 231 nemendur. Í geiranum: Verslun og
þjónusta.

•

Starfsmaður í búskap og veiðum - 4 námskeið / 9 hópar / 148 nemendur. Í geiranum:
Landbúnaður, fiskveiðar og veiðar.

•

Starfsmaður í byggingariðnaði – 1 c námskeið / 2 hópar / 27 nemendur. Í geiranum:
Framkvæmdir.

•

Gagnafærsla, úrvinnsla, löggildur stjórandi - 2 námskeið / 2 hópar / 33 nemendur. Í
geiranum: Stjórnendur.

Helstu niðurstöður og afköst þessa verkefnis voru:
•

Þjálfunarleiðbeiningar fyrir fólk með sérþarfir.

•

Starfsnámið og ráðgefandi leiðsögn.

•

Leiðarvísir til að útbúa margmiðlunarefni til að þjálfa upp fólk með sérþarfir.
(https://www.dropbox.com/sh/0kleup7u4j6ew5i/AACeMs84fzNSv1T2TUEKIWrCa?preview
=dumbraveni2.mov )

Þjálfunarpakkarnir fyrir átta lykilþætti og fjórar lykil kunnáttur eru aðlagaðir að fólki með
sérþarfir og sem nám á netinu. Þessir pakkar samanstanda af stuttum og fróðlegum
myndskeiðum varðandi starfsgreinarnar sem námskeiðin voru byggð á. Svo sem hvernig hægt
sé að spyrja hvað breytir þátttöku einstaklinga í þjálfunaráætlunum, stefnumörkun og
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Þetta verkefni hefur verið styrkt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þetta rit endurspeglar einungis skoðanir
höfunda og framkvæmdastjórnin getur ekki borið ábyrgð á notkun heimilda eða upplýsinga sem þar eru.

23

Dæmi um góða starfshætti

Bestu starfshættirni
verkþáttum frá ráðgjöfum og hvernig verkefnin höfðu áhrif á hæfni einstaklinganna. Flestir
svöruðu að viðfangsefnin “tæknileg / hagnýt færni” (70.6%) og “aukin færni” (64.7%).
Mynd: Dreifing námsgreina eftir ákvarðanir nemenda

Kynning á verkefninu::
https://www.dropbox.com/sh/0kleup7u4j6ew5i/AACeMs84fzNSv1T2TUEKIWrCa?preview=fin
al_64099.mp4
Efnisheimildir:

http://www.rogepa.org/
https://www.dropbox.com/sh/0kleup7u4j6ew5i/AACeMs84fzNSv1T2TUEKIWrCa
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Ljósmyndir,
myndir,
lógó

Að læra lykilhæfni

Nemendaheimsókn til
Þýskalands
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Þakkir

Verkefnið er fjármagnað af Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þetta
ritverk endurspeglar einungis sjónarmið höfunda og getur
framkvæmdastjórnin enga ábyrgð borið á notkun sem kann að verða gerð
út frá þeim upplýsingum sem þar er að finna.

“Handbókin um bestu starfshættirna tengt IP4J frá Miðstöð Símenntunar á
Suðurnesjum”. Þróað undir Erasmus+ verkefninu IP4J skráð undir Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Erasmus+ project 2020-1-DE02-KA202-007465

Tengiliður:

www.ip4j.eu
Höfundur: Miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum (MSS),
Reykjanesbær, Iceland.
Efnisinnihald: Miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum, MSS.
Uppsetning: Euro-Net
Útgáfa: IP4J consortium
Frí útgáfa, febrúar 2021
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