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Kort beskrivelse av digital@dults.eu prosjektet 

Digital@dults.eu er en internasjonal Erasmus + strategisk partnerskap 

samarbeidsprosjekt for innovasjon og utveksling av god praksis. Prosjektet 

tar sikte på å formidle god praksis på europeisk nivå gjennom opplæring av 

trenere, som kan gi digitale ferdigheter, særlig når det gjelder bruk av 

sosiale nettverk som brukes til arbeidsverdenen til ugunstige voksne. Det 

involverer 7 organisasjoner fra Italia, Tyskland, Spania, Norge, Hellas, 

Ungarn og Slovenia. Som en del av dette prosjektet, vil alle 

samarbeidspartnere få innsikt i hvordan våre europeiske naboer jobber 

med online og ansikt til ansikt pedagogiske formater og hvordan du bruker 

de mange verktøyene i egne leksjoner. Ved deltakelse vil alle deltakerne 

være en del av en europeisk kunnskapsoverføring innen digitale lærings- 

og læringsmetoder mellom de deltakende voksenutdanningsentrene og 

ulike utdanningsinstitusjoner. 

Bakgrunn bak prosjektet 

Voksenopplæring er en viktig del av Kommisjonens politikk for livslang 

læring. 

En nylig internasjonal undersøkelse om voksne ferdigheter avslører faktisk 

at resultatene i Europa er verre enn de mange konkurrentene har. En 

femtedel av voksne i EU har svært lave nivåer av leseferdighet og numerisk 

beregning, mens en fjerdedel ikke klarer å bruke digital teknologi effektivt. 

En voksen på fire mangler i de digitale ferdighetene som er nødvendige for 

en tilfredsstillende deltakelse i sosial og økonomisk liv, så vel som i 

hverdagen. 

I november 2011 ble rådet "Den fornyede europeiske dagsorden for 

voksenopplæring" (EAAL) vedtatt av Rådet som anerkjenner behovet for at 

alle voksne regelmessig styrker sine personlige og faglige ferdigheter 

gjennom fleksibel og høy kvalitet, når som helst med fokus på resultater. 
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Mål av prosjektet 

 

• Oppnå relevant og høy kvalitet og kompetanse..  

• Implementere og overføre nyskapende praksis på lokalt, regionalt, nasjo-

nalt og europeisk nivå..  

• Støtte positive og langvarige effekter på de deltakende organisasjonene, 

systemene og individene direkte og indirekte involvert.  

• Forbedre og utvide tilbudet om tilpassede læringsmuligheter for kvalitet 

basert på behovene til individuelle lærere med lav kompetanse og mindre 

kvalifisert i det digitale miljøet gjennom informell og uformell læring.  

• Gi alle voksne muligheten til å utvide sine kompetanser og utvikle sine 

ferdigheter gjennom hele livet, økt livskvalitet for den enkelte og verdiska-

ping og fleksibilitet i arbeidslivet.  

• Tren kvalifiserte lærere som kan hjelpe voksne ekskludert eller utsatt for 

utestenging. 

 

Målgrupper 

 

• Ufordelte voksne 

• Voksenopplærere 

• Voksenorganisasjoner, lokale myndigheter, selskaper, sysselsettingssen-

tre, beslutningstakere, fagfolk og forskere  

• Trenere og lærere 

• Deltakende organisasjoner 
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Prosjektpartnere 

 

→ PETIT PAS, Italia (prosjektkoordinator) 

Foreningen av sosial forfremmelse Petit Pas ble grunnlagt i Trani (BT) - 

Puglia - Italia, i 2015. Foreningen er ikke-partisan og tar sikte på å utvikle 

sosiale tiltak, inspirert av demokrati, likestilling og pluralisme. Petit pas 

tar sikte på utvikling av utdanning, opplæring og entreprenørskap av 

unge, kvinner, innvandrere og funksjonshemmede i Puglia (IT) og i 

utlandet. For å oppnå disse målene har Petit pas et løpende samarbeid 

med ledende universiteter, skoler, foreninger, frivillige organisasjoner og 

forskningsorganisasjoner i Puglia for utvikling av prosjekter, opplæring 

og pedagogisk materiale. 

Kontakt: savino.ricchiuto@gmail.com 

 

 

 

→ VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN EV, Tyskland 

Voksenopplæringssenteret  

Schrobenhausen eV er et typisk tysk samfunnskollege, som ligger i den 

lille byen Schrobenhausen. Det ligger i landlige området mellom 

München og Ingolstadt i Bayern. I over 65 år er voksenopplæringen i 

Schrobenhausen ikke organisert av byadministrasjonen, men av non-

profit foreningen. Dermed brukes offentlige midler, som strømmer på 

tilskuddsstien til Volkshochschule, optimalt. 

På Volkshochschule Schrobenhausen tilbys mer enn 300 kurs hvert 

halvår med ca 190 forelesere; Disse tallene er svært variable, VHS 

Schrobenhausen er alltid oppdatert, og nye kurs er i programmet ,  
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men også uønskede priser trekkes. Omtrent 5000 deltakere (elever) 

registrerte voksenopplæringssenteret årlig med en positiv trend. 

 

Nettsted: http://www.vhs-sob.de/ 

Kontakt: roland.schneidt@web.de 

 

 

 

→ ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA, Spania 

ACD La Hoya er spansk kultur- og sportsforening er basert på 

prinsippene om samarbeid, integrasjon, miljø beskyttelse, solidaritet, 

menneskehet og universelle menneskelige verdier og fremmer et miljø 

der samfunnet vil kunne skape, tenke, realisere sine ideer og bygge 

posisjoner og reaksjoner på viktige saker. Utvikle aktiviteter i landlige 

samfunn som kunst, sport og kultur, også dedikert til vellykket 

implementering og deltakelse av europeiske prosjekter for å bringe 

ungdommen og eldre Europa nærmere. Hovedmålet er å gi ungdom og 

samfunn muligheter til å tilbringe tid (Sport, kunst, workshops, kultur, 

Europa), for å støtte samfunnsoppgavene, opprettholde sosialt arbeid og 

legge til rette for integrering av unge i samfunnet, særlig de av 

landsbygdsområder ved å involvere dem i vårt arbeid og oppmuntre 

deres kreative ånd som bidrar til å øke ungdomsdeltakelsen i både 

lokalsamfunn og samfunn generelt. 

 

Nettsted: http://www.acdlahoya.org/ 

Kontakt: edumacia78@yahoo.es 
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→ ANASTASIOS DIMOPOULOS-IOANNIS PAPADOPOULOS OE, Hellas  

Areadne er et akkreditert livslangt læringssenter som spesialiserer seg 

på profesjonelle og yrkesfaglige opplæringskurs for NEETs, fagfolk og 

allmennheten. Det skjedde etter IP Educational og An. Di. IT-løsninger 

fusjonerte i 2015. Vi tilbyr online og ansikt-til-ansikt kurs på gresk og 

engelsk på ulike nivåer i Hellenic Qualifications Framework (tilsvarende 

European Qualifications Framework). Våre kurs inkluderer språk, IKT, 

lærerutdanning, turisme studier, bedriftsøkonomi og mer. Mange av 

våre kurs inkluderer praktik eller andre praktiske elementer. Videre 

utformer eller vurderer vi kurs for bedrifter og andre organisasjoner. 

Areadne sysselsetter 10 lærerkonsulenter / trenere, som alle har 

avanserte doktorgrader og over 10 års erfaring innen 

kompetanseområdet. Organisasjoner vi jobber med, inkluderer skoler, 

universiteter, nasjonale og internasjonale treningsbedrifter og 

organisasjoner, nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner, 

handelskamre, arbeidsgiverorganisasjoner og ansatteorganisasjoner, 

lokale, nasjonale og internasjonale selskaper. Vårt treningssenter er fullt 

tilgjengelig for personer med behov for mobilitet.  

Nettsted: http://www.areadne.eu/ 

Kontakt: papadopoulos@areadne.gr 

 

 

→ KREATEAM EGYESULET, Ungarn  

Vi er en erfaren NGO fra Ungarn arbeider med utdanningsledelse og 

voksenopplæring. Vi har flere prosjekter som omhandler 

fjernundervisning, e-læring og kompetanseutvikling. Et av hovedmålet 

vårt er å gi unge voksne muligheter til å gjennomføre deres jobbideer og 

andre forestillinger.  
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KreaTeamforeningens hovedfunksjon er å fokusere på mulighetene for 

unge mennesker og å tilby tjenester som fremmer utvidelsen av 

kunnskapen om dem innen fellesskapsbygging, kompetanseutvikling, 

håndtering av virkningen av EU-integrasjon etc .... For å oppnå målene i 

Foreningen møtte vi ressurser, gjennomføre opplæring, organisere 

arrangementer og prosjekter. For å oppnå målene i foreningen 

samarbeider vi offentlige, sosiale og 

økonomiske organisasjoner, foreninger for å 

hjelpe foreningens vellykkede drift og 

målgrupper. 

Nettsted: kreateam-ngo.org 

Kontakt: hello@kreateam-ngo.org 

→ TERRAM PACIS, Norway  

Ungdomsutdanning er kjernen i hva TERRAM PACIS står for, det er 

nøkkelen til fred, frihet, utvikling og menneskerettigheter. Vi tar sikte på 

å bygge samfunnet der, uansett omstendighetene unge kan vokse opp 

for å oppnå alt de tenker på; og fremme et ungdomsarbeid der ungdom 

spiller en nøkkelrolle i utformingen av utdanningspolitikken; Dermed 

oppfordres debatter om politiske, miljømessige og sosiale problemer 

blant unge mennesker. Derfor er Terram Pacis arbeid beskrevet av 

programmer: Menneskerettighetsutdanning og utdanning for fred, våre 

ansatte, selv om de har mange ressurser og kunnskaper om dette 

prosjektet; Prosjektet skaper unike muligheter for å forbedre og dele 

verktøy, kompetanse, ferdigheter, beste praksis, nyskapende kunnskap 

og nye og effektive måter å jobbe på, forstå og engasjere med både 

voksne og unge i å møte sine læringsmål på ulike områder av deres liv, 

spesielt deres integrasjon og personlig og faglig 

utvikling. 

Nettsted: https://www.terrampacis.org/ 

Kontakt: secretariat@terrampacis.org 
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→ LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, Slovenia 

Ljudska univerza Rogaška Slatina er en ideell voksenopplærings- og 

opplæringsleverandør for samfunnet i lokalområdet og bredere med en 

rik tradisjon. Organisasjonen tilbyr sine lærere 10 formelle 

utdanningsprogrammer som inkluderer både videregående skoler og 

yrkesopplæringsprogrammer. Ljudska univerza utvikler kontinuerlig nye 

programmer og tilpasser den eksisterende i samsvar med behovene og 

ønskene til den voksne befolkningen for videreutdanning og utdanning. 

Informelle utdanningsprogrammer foregår i form av seminarer, kurs, 

forelesninger og litterære kvelder og lignende. Organisasjonen tilbyr også 

ulike personlige vekstprogrammer, ulike workshops, datakurs for ledige 

og eldre, språkkurs, datakurs og regnskap og mange 

utdanningsprogrammer for voksne med spesielle behov for det lokale 

Care Work Center. Univerza tilbyr også 19 programmer for nasjonal 

yrkeskvalifikasjon og organiserer ulike kurs for arbeidsløse. 

Organisasjonen har også et veldig aktivt universitet for tredje alder, der vi 

tilbyr ulike livslang læring til personer over 55 år. Ljudska univerza 

Rogaška Slatina er også et lisensiert senter for slovensk språk som andre 

språk og et intergenerasjonelt senter. Ljudska univerza Rogaška Slatina 

har stor erfaring i nasjonale og internasjonale prosjekter. 

 

 

Nettsted: www.lu-rogaska.si 

Kontakt: mvukovicmojca3@gmail.com 
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Kort oversikt over aktivitetene som skal gjennomføres i løpet 

av prosjektet 

 

• Teoretisk-praktisk kurs for organisasjonens ansatte om hvordan man 

skal forholde seg til og nærme seg ufordelte voksne og hjelpe dem til å 

bruk digitale verktøy som brukes på arbeidsformen. 

• Territoriale opplæringsarrangementer rettet mot voksenopplærer: Hver 

partner skal organisere den på sitt territorium (7 hendelser).  

• Territoriale opplæringsarrangementer rettet mot ugunstige voksne. 

Hver partner vil organisere den på sitt territorium (7 arrangementer). 

• Transnasjonale møter.  

. 

 

Forventede resultater 

 

 Håndbok som inneholder komparative studier i Europa om metoder for 

tilnærming og undervisning i bruk av IKT for dårlige voksne 

 

• Webplattform som inneholder alt materialet som produseres under 

prosjektet, videoene av leksjonene som gjennomføres under de 

territoriale opplæringshendelsene for voksenopplærer og De territoriale 

opplæringshendelsene for dårlige voksne. 
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"Dette prosjektet har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. 

Denne publikasjonen [kommunikasjon] reflekterer kun forfatterens 

synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk som 

kan bli gjort av informasjonen deri.” 


