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Forord 

Digital@dults.eu er et internasjonalt Erasmus + 

strategisk partnerskap Digital@dults.eu prosjekt for 

samarbeid for innovasjon og utveksling av god praksis. 

Prosjektet tar sikte på å spre god praksis på europeisk 

nivå gjennom opplæring av trenere, som kan gi 

digitale ferdigheter, spesielt i bruk av sosiale nettverk 

brukt på arbeidsmarkedet, til vanskeligstilte 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 utdanningsformater og 

hvordan de mange verktøyene kan brukes i sine egne leksjoner. Ved å delta vil alle deltakere være del av en 

europeisk kunnskapsoverføring innen digital undervisning og læring tilnærminger mellom de deltagende 

voksenopplæringssentrene og ulike utdanningsinstitusjoner. 

Nettstedet til Digital@dults.eu prosjektet: http://digitaladults.eu/ 

Voksenopplæring er en viktig del av kommisjonens politikk for livslang læring. 

Rådet for Den europeiske union "anerkjenner den viktigste rollen som voksenopplæring kan spille for å nå 

målene i Lisboa-strategien, fremme sosial samhørighet, gi innbyggerne ferdighetene som er nødvendige for å 

finne nye jobber og hjelpe Europa med å bedre svare på utfordringene med globalisering" (Rådets konklusjoner 

22. mai 2008). En fersk internasjonal undersøkelse om ferdigheter for voksne avslører faktisk at resultatene fra 

Europa er dårligere enn for mange av konkurrentene. En femtedel av voksne i EU har svært lave 

leseferdighetsnivåer og tallberegning, mens en fjerdedel ikke er i stand til å bruke digitale teknologier effektivt. 

En voksen av fire mangler de digitale ferdighetene som er nødvendige for en tilfredsstillende deltakelse i det 

sosiale og økonomiske livet, så vel som i hverdagen. 

I november 2011 ble rådet "Den fornyede europeiske agendaen for voksnes læring" (EAAL) vedtatt av rådet som 

anerkjenner behovet for at alle voksne regelmessig skal styrke sine personlige og profesjonelle ferdigheter 

gjennom fleksibel og høy kvalitet på læring når som helst i livet med fokus på resultater. 

Digital@dults.eu-prosjektet ble født for å imøtekomme følgende behov: mangel på tilbud og 

kvalitetslæringsmuligheter basert på de individuelle behovene til voksne i det digitale miljøet, vanskeligheter 

med å få tilgang til kurs for å forbedre ferdighetsnivåene gjennom uformell og ikke-formell læring for voksne , 

lav etterspørsel, motivasjon og deltakelse fra voksne i fremgang mot oppnåelse av høyere kvalifikasjoner, 

vanskeligheter med å identifisere kvalitetslæringsveier tilpasset behovene til voksne elever, og sist, men ikke 

minst, vanskeligheter for trenere med å tilpasse seg og oppdatere seg til nye metoder og beste praksis utviklet 

på europeisk nivå innen voksenopplæring. Derfor har ideen om å samle beste praksis over hele Europa for å ha 

en oversikt over metodene som er brukt over hele prosjektpartnerens land for IKT og sosial inkludering, målet 

å oppnå relevant kompetanse og kompetanse av høy kvalitet, gjennomføre og overføre nyskapende praksis til 

lokale, regionale, nasjonalt og europeisk nivå basert på behovene til enkeltelever med lav kompetanse og 

mindre kvalifiserte i det digitale miljøet gjennom uformell og ikke-formell læring. 

Dette prosjektet ønsker å gi alle spesielt voksne muligheter for å utvide kompetansen og utvikle sine 
ferdigheter gjennom økt livskvalitet og fleksibilitet i arbeidslivet. 

http://digitaladults.eu/
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Håndbok 

Denne håndboken er en samling av sammenlignende studier i Europa om metoder for tilnærming og 

undervisning innen IKT for vanskeligstilte voksne som er adressert til alle, men hovedsakelig vanskeligstilte 

voksne, voksenlærere, lærere og trenereorganisasjoner som jobber med voksne, lokale myndigheter, selskaper, 

sysselsettingssentre, beslutningstakere, fagpersoner og forskere. 

Innholdet utgjør støtteteorien for det kortsiktige opplæringsarrangementet for felles ansatte som fant sted i 

Hellas med det formål å trene lærere for effektiv voksenintegrasjon på europeisk nivå som først vil bli overført 

på en lokal spak etter opplæringsarrangementet. 

Vi ønsker alle lesere at de kan trekke konklusjoner for sine egne handlinger innen voksenopplæringen fra 

informasjonen som presenteres her. Vær imidlertid alltid oppmerksom på at informasjonen vår er fra 2020 og 

at det noen ganger har skjedd endringer i resultatene av undersøkelsene. 

Redaksjonen ønsker deg lykke til med denne håndboken. Februar 2020  
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1 Forskninger i Europa om beste praksis som brukes for 

voksenopplæring innen ICT-området med et spesifikt fokus på sosiale 

nettverk, brukt på arbeidsmarkedet 

 

1.1 Lærer voksne med underskudd 

Navn på studert sak organisasjon: Volkshochschule Schrobenhausen, Tyskland  

Nettside: https://www.vhs-sob.de 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Det Volkshochschule Schrobenhausen e. V. er et typisk tysk åpent universitet for voksne, som ligger i byen 

Schrobenhausen in rural areas between Munich and Ingolstadt in Bavaria.  

I Volkshochschule Schrobenhausen mer enn 450 kurs med rundt 250 forelesere tilbys to ganger i året, med 

omtrent 5500 deltakere (elever) påmeldt i løpet av året. 

Det tilbys alle slags kurs, for eksempel: Fremmedspråkopplæring, tysk for ikke-tysktalende mennesker, 

grunnleggende kurs innen IT, lesing og skriving, tallferdighet, bildebehandling og databehandling, juss og 

økonomisk forståelse, kurs for natur og økologi, kurs for sying og matlaging, dans og sport, kurs for helse, for å 

bygge og renovere. 

Alle voksne kan delta på kursene, uten syn på alder, funksjonshemming, mental ytelse, kjønn eller nasjonalitet, 

personer som ønsker å gå tilbake på jobb eller som trenger å ta igjen basert på tidligere utdanning.  

Eksempel på beste praksis: Trinn for trinn med Android på nettbrett og smarttelefon 

Alle som eier en smarttelefon, eller et nettbrett, jobber mest sannsynlig med Android-operativsystemet. 

Grunnleggende om operasjonen kan bli funnet raskt, men som virkelig dominerte Android, kan trekke mye mer 

utbytte av nettbrettet eller smarttelefonen sin og ikke lenger mister tid unødvendig mens han prøver ut 

systemet "prøving og feiling". 

I dette kurset gir læreren Raimund Kaindl en oversikt over mangfoldige muligheter: brukergrensesnitt, 

grunnleggende innstillinger, sette opp en e-postkonto, surfe på Internett, startskjermprogrammer, sette opp 

WLAN, bruke Bluetooth.  

https://www.vhs-sob.de/
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Læringsmetode: Handlingsorientering 

Handlingsorientert undervisning i IT er en helhetlig, studentaktiv undervisning der handlingsproduktene som 

avtales mellom læreren og studentene bestemmer organiseringen av undervisningsprosessen. Målet er å 

balansere "hode, hjerte og hånd", dvs. kognitiv, affektiv og psykomotorisk læring av studentene. Det er ikke en 

didaktisk modell, men bare et didaktisk-metodisk konsept. 

Mulighet 1: Den handlingsorienterte instruksjonen i IT for voksne starter vanligvis fra en konkret situasjon til 

øvelsen (første trinn), for å stamme fra den (andre trinn) en generell lov eller å forklare et generelt prinsipp 

(induktiv tilnærming). 

Andre mulighet: Den handlingsorienterte instruksjonen i IT for voksne kan også være instruksjonslæring. 

Læreren forklarer først prinsippet (som å bli tegnet), lovligheten eller konteksten, og behandler deretter 

enkeltsaker i form av øvelser eller eksempler (deduktiv tilnærming). 

Begge metodene for tiltaksorientering brukes vekselvis i løpet beskrevet ovenfor. 

På slutten av kurset sier de voksne elevene: Ikke bare vet vi hvordan noe fungerer, vi kan gjøre det selv fordi vi 

hadde handlingsorienterte leksjoner. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Raimund Kaindl er en ung lærer, som vet alt om smarttelefoner og nettbrett. Han underviser i VHS SOB på 

voksen skolen vår med mye suksess. Lærerne hans er stort sett eldre mennesker eller arbeidsledige. Han 

underviser i veldig praktisk og handlingsorientert. Han underviser i klasseroms økter i små grupper. Hver 

deltaker blir individuelt ivaretatt. 

Alle disse elementene viser gjennomførbarheten for denne typen undervisning for prosjektet vårt. 

Deler av kurset kan være eksemplarisk for å lære voksne i prosjektet vårt, spesielt den første metoden for 

handlingsorienterte leksjoner (eksempel): Den handlingsorienterte instruksjonen i IT for voksne starter vanligvis 

fra en konkret situasjon til øvelsen 

(første trinn), for å utlede fra det (andre trinn) en generell lov eller for å forklare et generelt prinsipp (induktiv 

tilnærming). 

For eksempel lærer man å tegne på datamaskinen med musen. Han tegner et hus av disse elementene: 

rektangel, linje, gratis tegning, prikker, klekking i et enkelt program, f.eks. “MS Paint”. Deretter generaliserer 

læreren og eleven kunnskapen slik at man kan tegne på samme måte i andre programmer, f.eks. i “MS WORD.” 

 

1.2 Lærer voksne som er nybegynnere som IT lærer 

Navn på studert sak organisasjon: Volkshochschulen in Berlin, Tyskland  

Nettside: https://www.vhsit.berlin.de/ 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Voksenopplæringssentrene er hovedleverandørene av voksenopplæring i Berlin. I foreningen oppfyller 

voksenopplæringssentrene den samlede by opplæringskontrakten. De garanterer innbyggerne et mangfoldig 

pedagogisk tilbud for livslang læring. De fremmer sosial integrasjon og mulighetene for aktiv deltakelse i sosiale 

prosesser og deres medskaping. 

Utdanning er råstoffet i samfunnet vårt; utdanning av alle sikrer fremtiden til vår demokratiske stat. Utdanning 

er basert på verdier, en mangfoldig kanon og en formidlingsetikk som ikke utelukker noen og tar hensyn til de 

forskjellige behovene til mange. Berlin-voksenopplæringssentrene i dag, og absolutt i fremtiden, er de viktigste 

https://www.vhsit.berlin.de/
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bærere og tilbydere av den liberale ideen om utdanning for alle. Disse retningsgivende prinsippene gjenspeiles 

i et program som fokuserer på både fremtiden og fremtiden, som åpner hver eneste av de pedagogiske 

tilnærmingene og mulighetene. 

Eksempel på beste praksis: Data-klubb 

En av aktivitetene til voksenopplæringssenteret Volkshochschulen i Berlin er en data-klubb. 

Dataklubben er designet for alle som vil lære og oppleve datamaskinen på fritiden. Det er et fokusene i kurset 

og mye tid til øvelser og spørsmål. 

Læringsmetode: Oppdage læring 

Oppdager Learning (også kjent som Utforsk Learning) er en metode for å tilegne seg kunnskap så vel som fysiske 

og tekniske ferdigheter. Søkelyset på betraktningen ligger hos eleven og ikke på formidlingen fra læreren. 

Oppdageren i nyere tid, læreren hadde læring i de livlige forslagene om læring, som også ble utviklet for yngre 

aldre. 

Learning Oppdager fokuserer på læringsstimuli eller læringsopplegg som motiverer til selvaktiv læring. Å 

regelmessig gjennomgå eksisterende kunnskap og om nødvendig erstatte den med aktuell informasjon er 

avgjørende for å overleve i dagens kunnskapssamfunn. 

Eksempel: Datamaskinen er det ideelle verktøyet for "funnlæring" fordi den umiddelbart gir tilbakemelding på 

om aktiviteten var vellykket eller ikke. Et enkelt eksempel er merking av tekst for å gjøre den "fet". Man lar 

elevene prøve seg på en ferdig tekst, hvordan man markerer og med hvilke kommandoer man kan endre 

teksten. Dette vil være raskt og vellykket gjennom oppdagelseslæring slik at på slutten av leksjonen har 

prinsippet om å endre tekstattributtene med elevene blitt jobbet ut sammen. Studenten kan alltid anvende 

dette prinsippet senere, fordi det fungerer på samme måte i praktisk talt alle programmer. 

Læreren er moderator og gir forslag, og på slutten av leksjonen blir det som er lært oppsummert. 

Det er mulig å bruke denne metoden både for barn og ungdom, så vel som for voksne. Denne metoden fungerer 

spesielt bra for voksne som har liten eller ingen forkunnskaper. 

Denne metoden er også bra for å lære IKT, fordi datamaskinen svarer umiddelbart gjennom skjermen og 

indikerer om kommandoen var vellykket eller ikke. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Denne metoden er veldig godt egnet for vårt prosjekt, fordi det ikke er behov for forkunnskaper, og 

læringseffekten er veldig stor på grunn av øyeblikkelig individuell tilbakemelding fra datamaskinen. 

Denne metoden er spesielt godt egnet for å lære det grunnleggende om datamaskindrift og det grunnleggende 

ved bruk av visse programmer, f.eks. MS WORD. 

1.3 Lærer voksne, som er nybegynnere som lærer online markedsføring 

Navn på studert sak organisasjon: Volkshochschulen in Berlin, Tyskland  

Nettside: https://www.vhsit.berlin.de/ 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Voksenopplæringssentrene er hovedleverandørene av voksenopplæring i Berlin. I foreningen oppfyller 

voksenopplæringssentrene den samlede by opplæringskontrakten. De garanterer innbyggerne et mangfoldig 

pedagogisk tilbud for livslang læring. De fremmer sosial integrasjon og mulighetene for aktiv deltakelse i sosiale 

prosesser og deres medskaping. 

https://www.vhsit.berlin.de/
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Utdanning er råstoffet i samfunnet vårt; utdanning av alle sikrer fremtiden til vår demokratiske stat. Utdanning 

er basert på verdier, en mangfoldig kanon og en formidlingsetikk som ikke utelukker noen og tar hensyn til de 

forskjellige behovene til mange. Berlin-voksenopplæringssentrene i dag, og absolutt i fremtiden, er de viktigste 

bærere og tilbydere av den liberale ideen om utdanning for alle. Disse retningsgivende prinsippene gjenspeiles 

i et program som fokuserer på både fremtiden og fremtiden, som åpner hver eneste av de pedagogiske 

tilnærmingene og mulighetene. 

Eksempel på beste praksis: Markedsføring på sosiale medier for nybegynnere 

I dette seminaret vil deltakerne bli kjent med sosiale mediekampanjer fra forskjellige bransjer. 

Over 35 millioner besøkende i Tyskland bruker regelmessig sosiale nettverk som Facebook, Twitter og YouTube 

for å registrere nyheter, shoppe eller utvikle karrieren. For selskaper blir det stadig viktigere å utvikle sosiale 

medier strategier for sin egen målgruppe og å inkludere dem i markedsføringsmiks. 

Takket være dette kurset vil deltakerne lære hvordan de 

bruker en innholdsplan for å forberede emner, hendelser 

og produkter interaktivt. Hvilke regler og lovlige fallgruver 

bør alle vite når de driver med sosiale nettverk? Hvordan 

blir attraktive emner funnet og profiler skrevet for sosiale 

nettverk? Og hvordan håndterer du kritiske innlegg i 

vurdering portaler? 

Ved å bruke overvåkningsverktøy for å analysere den 

målbare suksessen til prosjekter i sosiale medier, avhengig 

av behov, vil kurset trene på å gjenkjenne hvordan 

nettbaserte tekster er formulert, hvordan man kan optimalisere en bedriftsprofil og hvordan man kan utvikle 

konsepter. 

Forutsetninger: sikker PC og Internett grunnleggende kunnskap. 

Læringsmetode: Kooperativ læring 

Kooperativ læring refererer til læringsordninger som partner- og gruppearbeid som krever en synkron eller 

asynkron (via datamaskin), koordinert, samkonstruktiv aktivitet fra deltakerne for å utvikle en felles løsning på 

et problem eller en delt forståelse av en situasjon. 

Samarbeidslæring anbefales spesielt for voksne som allerede har tidligere fagkunnskap og ønsker å komme inn 

i arbeidsmarkedet, fordi samarbeid i læring også betyr å lære om samarbeid i arbeid. 

Særegenheter ved samarbeidslæring: 

• Alle har ansvar for læring i gruppen så vel som sin egen. 
• To ansvarsnivåer: hele gruppens ansvar for å oppnå gruppemål, og for det andre ansvaret til hvert 

gruppemedlem for å gjøre sin del av arbeidet. 
• Begge ansvarsnivåene må integreres i samarbeidsundervisning. Dette oppnås ved å måle og rapportere 

resultatene til hvert medlem og gi belønningen på teamnivå. Studier viser imidlertid at gruppetilhørighet 
og mellommenneskelig samhandling mellom studentene bare gir høyere prestasjonsnivå når den 
positive avhengigheten er tydelig strukturert. 
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 Hva kan vi lære av dette eksemplet?  

Ideen om å undersøke sosiale medier for deres 

annonseinnhold og deres innvirkning på folks valg er 

nyskapende og viktig. 

I vårt prosjekt er metoden for samarbeidslæring en av de 

mest effektive måtene å tillate bekjentgjøring i voksnes 

læring med noen emner. 

 

1.4 Grad ved Microsoft Office 

Navn på studert sak organisasjon: Areadne Lifelong Learning Center  

Nettside: https://www.areadne.eu/ 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Areadne er et akkreditert livslangt læringssenter i Hellas (akk. Nr. 2101309) som spesialiserer seg på 

profesjonelle og yrkesfaglige programmer for NEET, fagpersoner og allmennheten. 

De tilbyr online og ansikt til ansikt-kurs i gresk og engelsk på forskjellige nivåer i Hellenic Qualifications 

Framework (tilsvarer European Qualifications Framework). Kursene deres inkluderer språk, IKT, lærerutdanning, 

reiselivsstudier, forretningsadministrasjon og mer. De fleste av kursene deres inkluderer praksisplasser eller 

andre praktiske elementer. Videre designer eller evaluerer de kurs for bedrifter og andre organisasjoner. 

Treningssenteret deres er fullt tilgjengelig for mennesker med behov. 

Areadne er aktiv innen utdanning med online og ansikt-til-ansikt-kurs i gresk og engelsk på forskjellige nivåer i 

Hellenic Qualification Frameworks. 

Organisasjonen bruker forskjellige undervisningsmetoder, for eksempel teoretisk tilnærming til timene med 

manualer eller praktiske øvelser og andre praktiske elementer. 

https://www.areadne.eu/
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Eksempel på beste praksis: Voksenopplæring i IKT-sektoren ved Microsoft Office 

 Areadne fremmer samarbeid om læring og utveksling av synspunkter og kunnskap gjennom dialog mellom 

praktikantene og trener. 

Organisasjonen nærmer seg IKT-utdanning med forelesninger i klasserommet ved hjelp av projektor, 

videotimer, manualer og praktiske øvelser på datamaskin eller automatiserte simuleringstester. 

Et eksempel på denne metodikken er datamaskingraden der de grunnleggende Microsoft Windows-modulene 

læres til voksne. Dette programmet er basert på en automatisert test, med forelesninger som bruker 

prosjektor og videotimer. 

Leksjoner foregår i datarommene til Areadne. Elevene er innbyggere i Kalamata over 18 år, som trenger en 

IKT-grad for å berike deres CV, slik at de har flere sysselsettingsmuligheter, eller fordi de ønsker å øke 

kunnskapen. 

Leksjonene klasserom består av 6 elever i forskjellige aldre. Kursprogrammet er strukturert på en måte å 

fullføre leksjonene på 50 timer, fra å åpne datamaskinen til å laste ned websider og lage Microsoft Office-filer.  

Den første leksjonen begynner med en generell referanse 

til datamaskinen, hvordan den fungerer og hva som er 

Microsoft Office. Deretter lager instruktøren, med hjelp av 

projektoren, en introduksjon til den første delen av 

programmet som er internett og Microsoft Office Outlook. 

Etter det begynner elevene å løse de automatiske testene 

ved hjelp av læreren eller av videoer som har løsningene til 

testene. 

Den samme prosedyren følges for de gjenværende delene 

av graden som er Microsoft Office Word, Excel, Power 

Point, Access og Windows. 

På slutten av programmet bestå lærerne eksamenene for å oppnå IKT-sertifikat. Studentene på slutten av 

testen vurderte måten å undervise på. De sa at denne metoden var effektiv fordi den hjalp dem å lære raskere 

og lettere. 

Mange av praktikantene, etter å ha oppnådd fagbrevet, fant en jobb der de brukte det de ble lært i 

klasserommet. Noen av dem er lærere som brukte det de lærte i klassen til fordel for sine egne leksjoner. 

Så denne metoden for å bruke en instruktør så vel som de automatiserte testene var vellykket. 

Læringsmetode 

ICT-undervisningsmetoden til Areadne Lifelong Learning Center kan også brukes til prosjekt digital@dutls.eu. 

Digital voksenopplæring er et mål for begge deler. Areadne livslangt læringssenter ønsker å finne metoder og 

taktikker for å forbedre utdannelsen til digitale voksne. De bruker tradisjonelle metoder som ansikt til ansikt 

trening kombinert med teknologiske metoder som automatisert testing. 

Derfor kan tradisjonelle metoder for digital@dults.eu brukes i kombinasjon med teknologiske verktøy. 

For eksempel kan det opprettes en automatisert test med spørsmål om datamaskiner og programmene deres. 

Det kan deles inn i to nivåer: På det første nivået kan det være spørsmål som vil introdusere praktikantene til 

informasjonsteknologiens verden med enkle spørsmål. Og på andre nivå kan det være mer spesifikke spørsmål 

om Microsoft Office. Du kan også lage videoer med trinnvise testløsninger. 
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Denne undervisningsmetoden kan brukes tilstrekkelig ikke bare for Microsoft-kontorprogrammer, men generelt 

innen digital utdanning. 

 Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Dette eksemplet omhandler en spesiell kategori av 

innbyggere som har svært lave ferdigheter innen IKT, i det 

minste i Hellas. 

I den forbindelse vil eksemplet ovenfor å legge til digitale 

voksne-prosjektet kunnskapen om hvordan man skal takle 

mennesker med lav selvtillit og hvilke strategier for å lære 

voksne som var effektive for dem. 

1.5 Slik bruker du Facebook? 

Navn på studert sak organisasjon: Areadne Lifelong Learning Center  

Nettside: https://www.areadne.eu/ 

Eksempel på beste praksis: Voksenopplæring i ICT-sektoren - Hvordan bruke Facebook? De sosiale 

nettverksverktøyene. 

Sosiale medier i voksenopplæringen kan lette læring fordi elever føler seg komfortable med et mindre formelt 

og vennlig miljø. Samtidig øker aktiv deltakelse, positiv atferd, kritisk tenkning og interaksjon av deltakerne. 

Facebook som et sosialt nettverksverktøy tilbyr passende sosiale, organisatoriske og konseptuelle rammer, som 

er enkle å bruke av deltakerne. Blant de forskjellige sosiale nettverkene valgte Areadne LLC Facebook, ettersom 

det i Hellas er det mest kjente og brukte sosiale nettverksnettstedet for voksne (spesielt over 40 år). 

De viktigste pedagogiske teknikkene som brukes i programmet er å jobbe i grupper kombinert, brainstorming 

og spørsmål-svar. 

Leksjoner foregår i datarommene til Areadne. Lærerne er innbyggere i Kalamata over 40 år, som ønsker å lære 

denne nye kommunikasjonsmåten som unge mennesker bruker så ofte. Klasserommene består av 6 elever i 

forskjellige aldre. 

 Kursprogrammet er strukturert på en måte å fullføre 

leksjonene på 10 timer, fra å opprette en Facebook-

konto til å søke venner og utveksle meldinger mellom 

dem.  

Leksjonene begynner med en generell referanse til 

internett. Emner som hva som er internett, hvordan 

det fungerer og hva kan vi gjøre med internett dekkes. 

Deretter lager instruktøren, med hjelp av projektoren, 

en introduksjon til den første delen av programmet 

som er internettjenestene. 

På dette tidspunktet prøver treneren med spørsmål og 

idédugnad å lære om kunnskapen hver student har om 

internett og hva de vil gjøre på internett. 

Deretter utfører lærerne en liten gruppe for å diskutere fagene ovenfor. Etter det lager treneren en beriket 

presentasjon for sosiale medier og spesiell for Facebook. 

https://www.areadne.eu/
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I løpet av kurset oppretter lærerne en Facebook-konto ved hjelp av instruktøren. De begynner å søke etter 

venner; til å begynne med klassekameratene, og de legger til hverandre. Deretter lærer de hvordan du kan lese, 

sende og svare på meldinger. 

Den samme metoden brukes for resten av leksjonene om læring av Facebook. Målet er på slutten av timene 

elevene kan være i stand til å kommunisere via Facebook og føle seg komfortable med dette nettverktøyet. 

På slutten av studiet kommenterte studentene om metoden for å undervise som effektiv fordi den hjalp dem å 

lære raskt og enkelt. Bruken av presentasjoner, spørsmål og arbeid i grupper holdt interessen. 

De sa også at hele prosessen med kursene deres økte moralen og førte dem nærmere den unge generasjonen. 

Mange av praktikantene, etter endt kurs, førte sin Facebook-konto og brukte det de lærte i klasserommet. Så 

denne metoden for å bruke en instruktør så vel som å jobbe i grupper var vellykket. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

ICT-undervisningsmetoden til Areadne Lifelong Learning Centre kan også brukes til prosjekt digital@dutls.eu.  

Areadne Lifelong Learning Centre ønsker å finne metoder og taktikker for å forbedre utdannelsen til digitale 

voksne. Arbeidet i grupper-metoden viste seg å være nyttig i undervisning av IKT hos voksne. 

Av denne grunn kan de tradisjonelle metodene brukes i kombinasjon med teknologiske verktøy, f.eks. bruk av 

spørsmål-svar eller arbeid i grupper mens du lærer et IKT-verktøy vil hjelpe de voksne til bedre å forstå verdien 

av verktøyet og hvordan de skal bruke det. 

Denne undervisningsmetoden kan brukes tilstrekkelig ikke bare for Facebook, men generelt i digital utdanning. 

Dette eksemplet omhandler en vanlig sak i Hellas, som er voksne over 40 som er digitalt analfabeter. I den 

forbindelse vil eksemplet ovenfor å legge til digitale voksne-prosjektet kunnskapen om hvordan de skal takle 

disse menneskene og hvilke strategier for å lære voksne som var effektive for dem. 

 

1.6 Elektronisk utdanning for voksne 

Navn på studert sak organisasjon: Center in Alhaurín de La Torre 

Nettside: http://franciscofontalba.blogspot.com/  

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter: 

Studentene på dette senteret i Alhaurín de La Torre lærer om forskjellige konsepter om elektroniske apparater 

for å kunne søke på en jobb relatert med dette senere og dele opplevelsen deres i en blogg. 

Eksempel på beste praksis: Kurs om dataferdigheter 

Senteret i Alhaurín de La Torre lærer forskjellige ferdigheter i bruken av datamaskin og elektronisk 

grunnleggende til studentene, alle er voksne som stoppet studiene eller aldri avsluttet dem, for å bli vant til 

datamaskinen de opprettet en blogg der studentene må være aktive hver uke for å bli komfortable med å bruke 

datamaskinen, og så begynner de å lære å jobbe med hovedprogrammene på datamaskinen og spesifikke ting 

som grafisk design. De lærer også å lete etter en jobb på nettet avhengig av deres elektroniske område, etter 

det legger de all informasjonen i en blogg som du kan dele med andre mennesker. 

Læringsprosessen i denne metoden deles jevnt mellom en lærer og en elev. De spiller begge en viktig rolle mens 

de studerer, og det er en motsatt retning av lærersentrert tilnærming. Læreren er som en coach for elevene. 

Det er viktig å forklare det nye materialet og oppmuntre til forståelse av det. Læreren forklarer hvordan du 

bruker datamaskinen, hvordan du åpner og endrer ord og utmerker dokumenter, hvordan du får tilgang til 

internett, etc. 

mailto:digital@dutls.eu
http://franciscofontalba.blogspot.com/
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Etter dette blir all informasjon overført til bloggen som er opprettet for dette formålet, for å dele resultatene til 

andre voksne mennesker. 

De sosiale mediene som brukes er bloggen som er opprettet av læreren, for å koble studenten til sosiale medier 

og for å dele alle ressursene med andre interesserte. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Forenkle denne metoden, kan vi tilpasse den til digital@dutls.eu-prosjektet veldig enkelt, og det vil være bra å 

lære hvordan du lager en blogg for å dele resultatene fra en læringsøkt med andre mennesker. 

Alle kunne gjøre noe lignende i sine organisasjoner for å lære folk å finne en jobb på nettet eller for å bruke 

hovedprogrammene fra datamaskinen og for læreren å lage en blogg for å dele det han / hun gjør. 

 

1.7 Digital kompetanse for de eldre 

Navn på studert sak organisasjon: Universidad der Salamanca  

Nettside: http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view File/7508/7539 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Universidad der Salamanca bruker teknologien for å hjelpe voksne mennesker som ikke vet å krysse barrierer; 

de lærer om hvordan du bruker datamaskiner på et annet område og hvordan de kan få en jobb der de kan 

bruke alle tingene de lærte for eksempel: håndtering av grunnleggende periferiutstyr: mus, tastatur, skjerm, 

skriver. 

Virtuositeten i det nye miljøet: operativsystemer, lagringssystem etter filer og mapper, etc. 

Forholdet mellom begge: ordrer. Inngang og utgang. 

Eksempel på beste praksis: Digital alfabetisering for eldre 

Denne workshopen er basert på studentenes opplevelse av at den ikke nødvendigvis er relatert til informatikk; 

samt i den gradvise konstruksjonen av kunnskap med tanke på følgende faktorer: Tidligere organisering. 

Hver økt må ha en kort gjennomgang av forrige økt, og dermed aktivere de mentale ordningene til studentene, 

forberede den på klassen for dagen. Og en global oppsummering av hva som ble jobbet på dagen. Kunnskap og 

tidligere erfaringer. Det er nødvendig at minnet aktiveres i eleven og eleven. 

Den nye kunnskapen er bare bygd på søylene som hver person besitter, og dette er deres eget liv, deres tidligere 

læring. Simulere konteksten, aktiver aktiviteten på nytt gjennom spørsmål som Husker du når? Og på denne 

måten er det nye konseptet knyttet til det forrige i studentenes sinn, og på den måten letter deres forståelse og 

fastholdelse. La oss som et eksempel se par av elementer som brukes som en lignende i voksen digital 

kompetanse workshop som letter aktivisering, forklaring, forhold og konstruksjon av mentale ordninger mellom 

kunnskapen som studentene allerede bringer og den nye vi ønsker å lære bort. 

Les / skriv porter: USB-plugg: mann / kvinne, bare en posisjon er riktig, hvis vi tvinger, bryter vi enheten. 

Vindu. Lukkeknapper minimerer / maksimerer, gjenoppretter. 

Binder. Undermappefil: Med en enkel boks, en mappe eller arkivskap, arkivplast og folier er konseptet vanligvis 

tydeligere enn den klassiske smilen til treet, selv om det også kan være nyttig: Bagasjerom, grener, blader. 

Simle med russiske dukker. 

Cut-Paste: Piaget ville ha mye å si om det. Et barn i en viss alder er ikke klar over forsvinningen av for eksempel 

den russiske dukken i en annen. 

http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view
http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/viewFile/7508/7539
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Dette er klippet og limet vårt. Et konsept med overføring vanskelig å forklare mange ganger. Det beste 

eksemplet: virkeligheten av et autentisk håndverksverksted, en collage med magasiner og aviser. Klipp ut med 

saks, lim inn osv. Disse elementene vil tjene som grunnlag for fremtidige konsepter av enkelt, flere valg, 

tekstvalg, foto retusjering av bilder. 

 Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Vi kan prøve å gjøre en lignende workshop med 

arbeidsprosessen deres med de voksne menneskene fra 

byene våre, noe som kan være veldig nyttig for dem å få 

flere muligheter. 

Vi kan lære av måten de bruker forskjellige metoder for å 

lære, og for å holde alle i samme læringsfase. 

 

1.8 Nye metoder av ICT-basert læring ved voksenopplæringssentre 

Navn på studert sak organisasjon: Károly Eszterházy University of Eger  

Nettside: https://uni-eszterhazy.hu 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Károly Eszterházy University of Eger serverer studentene sine med et bredt utvalg av utdanningsprogrammer på 

fire studiesteder som ligger i fire byer i regionen. I tillegg til de tradisjonelle fagfeltene kunst, vitenskaper og 

humaniora, som pedagogikk, naturvitenskap, kreativ kunst og humaniora, gir grunnutdanning og utdanning 

innen felt som oppfyller nye krav til kompetanse, samtidig som det skaper veier til individuell suksess og 

oppfyllelse. Målet deres er å gi den nyeste kunnskapen slik at studentene kan møte dagens 

arbeidsmarkedsbehov. Forsknings- og kunnskapssentrene under Eszterházy-banneret legger til rette for faglig 

engasjement i vitenskapelig forskning samt praktiske behov fra ulike organisasjoner og selskaper i regionen. 

Eksempel på beste praksis: Nye metoder for ICT-basert læring ved voksenopplæringssentre. 

Prosjektet "Nye metoder for ICT-basert læring ved voksenopplæringssentre" har som mål å utvikle tiltak som 

tar for seg voksenopplæring og fremme innovasjon, erfaringsutveksling og kunnskap mellom ulike typer 

organisasjoner med erfaring innen ICT-læring. Det primære målet er å la involverte organisasjoner utvikle og 

forsterke nettverk, øke sin kapasitet til å operere på et transnasjonalt nivå, dele og konfrontere ideer, praksis 

og metoder innen ICT-felt. 

For å gjøre dette vil deltakerne i dette prosjektet bruke deltakende tilnærminger og ICT-baserte metoder, 

kombinert med et mer moderne, dynamisk, engasjert og profesjonelt miljø i organisasjonen: klar til å integrere 

god praksis og nye metoder i daglige aktiviteter. 

Målet med dette prosjektet er å øke nivået av digital kompetanse, øke en bedre forståelse av praksis, 

retningslinjer og systemer innen utdanning, opplæring eller ungdom over land. 

Åpne og nyskapende praksis, i en digital epoke - tiltak vil prioriteres til tiltak som fremmer innovative metoder 

og pedagogikk, deltakende styring der det er hensiktsmessig, utvikler læringsmateriell og verktøy samt 

handlinger som støtter effektiv bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) innen utdanning, 

trening og ungdom. Dette inkluderer å støtte synergier med forsknings- og innovasjonsaktiviteter og fremme 

nye teknologier som drivere for forbedringer i utdanning, opplæring og ungdomspolitikk. 

https://uni-eszterhazy.hu/
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Utvide og utvikle læreres kompetanse, spesielt i effektiv undervisning i ferdigheter i leseferdighet, tallforståelse 

og digital kompetanse til lavt dyktige eller lavt kvalifiserte voksne, inkludert gjennom effektiv bruk av ICT. 

Spørsmål om prosjektet: Hvem blant voksne elever har 

tilgang til hvilke former for ICT i hjemmet, på 

arbeidsplassen og i større samfunnsområder? Hva 

bruker voksne i disse befolkningen ICT til, og hvordan 

passer ICT-bruk mer generelt inn i deres liv? Hvordan 

lærer voksne å bruke ICT effektivt for formelle og 

uformelle læringsaktiviteter? Hva lærer voksne 

gjennom sitt engasjement med ICT-miljøer? 

Dette prosjektet ble tildelt beste praksis i en nasjonal 

konkurranse av universiteter i Ungarn som omhandlet 

ICT voksenopplæring. 

1.9 Redusere digital skillet - trening og veiledning av "IT-lavt dyktige" voksne 

Navn på studert sak organisasjon: Kreateam Association Eger  

Nettside: www.kreateam-ngo.org 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Kreateam er en erfaren NGO fra Ungarn som arbeider med utdanningsledelse og voksenopplæring. De har flere 

prosjekter som tar for seg fjernundervisning, e-læring og kompetanseutvikling. Et av hovedmålene deres er å gi 

unge voksne muligheter til å implementere jobbideene sine og andre forestillinger. Hovedfunksjonen til 

KreaTeam-foreningen er å fokusere på mulighetene for unge mennesker og voksne (NEET-er) til å tilby tjenester 

som fremmer utvidelse av kunnskapen om dem innen samfunnsbygging, ferdighetsutvikling, håndtering av 

effekten av EU-integrasjon etc…. 

For å oppnå målene for foreningen de møtte ressurser, gjennomføre treninger, organisere arrangementer og 

prosjekter, samarbeide med offentlig, sosial og økonomisk organisasjon. 

Eksempel på beste praksis: Redusere digital splittelse - Opplæring og veiledning av "IT-lavt dyktige" voksne 

Det overordnede målet med dette kurset som er født fra et nasjonalt prosjekt, er å øke den digitale 

kompetansen til befolkningen, som er uunnværlig for sysselsetting, og dermed gi en dyktig arbeidsstyrke for 

økonomien, øke konkurransekraften i økonomien samtidig som antallet sysselsatte utvides. Det 

praksisorienterte, lettlært opplæringsprogrammet lar lavt utdannede mennesker benytte mulighetene som 

tilbys av World Wide Web. Opplæringen gir en solid brukerbase, og det er et krav for å fullføre avsluttende 

eksamen. Kunnskap oppnådd i trening hjelper med å opprettholde kontakt, administrasjon og 

kunnskapsinnhenting på en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon, forbedre livskvaliteten og øke sjansene for 

stillingsplassering. 

Læringsmetoder: 

• Problemorientert (Den velger applikasjonsverktøy for den gradvis utvidede serien med oppgaver eller 

utvider de brukte konseptene og funksjonene fra det nødvendige verktøyet.), 

• Applikasjonsorientert (Den lærer ferdighetene som er nødvendige for å lage en viss type dokument i 

rekkefølgen av dets struktur og utvidelse.), 

• Menyorientert (Det lærer applikasjonskunnskap gjennom et program, eller mer presist, gjennom 

menyelementene til applikasjonen.), 

http://www.kreateam-ngo.org/
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• Funksjonsorientert (Den definerer de generelle funksjonene til et applikasjonssystem, for eksempel 

innstilling, korrigering, utskrift, formatering etc. for tekstbehandlere, og kobler deretter konkrete 

kunnskapsartikler til dem.), 

• Konseptorientert (Den definerer konseptene som brukes av et applikasjonssystem, for eksempel celle, rad, 

kolonne, blokk, ark etc. for regneark, og diskuterer deretter funksjonene relatert til dem.), 

• Abstrakt verktøyorientert (Den definerer den stadig utvidende serie abstrakte verktøy, for eksempel 

tradisjonell mekanisk skrivemaskin, elektronisk skrivemaskin med korreksjonsfunksjon, elektronisk 

skrivemaskin med linjeformateringsfunksjon etc. for tekstbehandlere, og diskuterer deretter nødvendig 

kunnskap for hvert nivå.). 

 Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Hovedutbyttet fra dette prosjektet var det faktum at da 

IKT-undervisning ikke kan skryte av en lang historie, har de 

i de fleste tilfeller ikke blitt tydelig formulert, og dannelsen 

av dem er ikke så bevisst, men heller instinktiv, noe som 

også resulterer i at de fleste lærere ikke bruk en eneste 

metode, men en slags blanding av metoder, der en av dem 

er representert dominerende. Denne metodologiske 

"usikkerheten" sikrer også at det er lærere som er i stand 

til å undervise med suksess, selv når de bruker en metode 

merket som negativ nedenfor. Den negative etiketten kan 

hovedsakelig forklares med at disse metodene ikke "automatisk" sikrer god undervisning; dessuten er det lett å 

lære veldig dårlig når man er avhengig av dem. 

Å bruke metodologiske rammer for dette prosjektet vil være nyttig for prosjektgjennomføringen. 

 

1.10 ICT-basert undervisning og læring og voksenopplæring 

Navn på studert sak organisasjon: Miskolci University 

Nettside: www.uni-miskolc.hu 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Universitet av Miskolc er en av de største leverandørene av tertiær utdanning i Nord-Ungarn. Dets oppdrag 

uttaler følgende bekreftelse:” Universitetets oppgave er å gi størst mulig tilgang til læring gjennom internasjonal 

dyktighet i undervisning og forskning i et miljø med likhet, toleranse og gjensidig respekt, og derved styrke 

pedagogisk, økonomisk, sosialt og kulturelt utvikling i Nord-Ungarn og over hele verden. ” En nærmere 

undersøkelse av denne uttalelsen avslører behovet for at universitetet tar opp spørsmål knyttet til 

voksenopplæring og integrering og bruk av IKT for å fremme og støtte bruken av datamaskiner i undervisning 

og læring. 

Eksempel på beste praksis: Institute of Lifelong Learning 

Miskolci Universitet tilbyr en kombinasjon av IKT-baserte intellektuelle, kulturelle, sosiale og 

rekreasjonsmuligheter for sine voksne studenter. Dets oppsøkende program innebærer kontinuerlig respons på 

behovene til det større Nord-Ungarn-samfunnet ved å banebrytende kurs for utenom vegg og voksenopplæring. 

http://www.uni-miskolc.hu/
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Miskolci Universitet sørger for voksenopplæring hovedsakelig gjennom Institute of Lifelong Learning. 

Eksisterende programmer inkluderer følgende: Ekstra veggmalerier, sertifikater og vitnemål, bachelor-kurs, 

videreutdanningskurs, Tilgangskurs, City og Guilds seniorpriser. 

De ekstra veggmaleriene er åpne for alle voksne. Det er ingen inngangskrav. Noen kurs tilbys på forskjellige 

nivåer, og studiepoeng er tilgjengelig for noen av dem mot tildeling av fagbrev. Alle sertifikatkurs er tilgjengelige 

på deltid. Inngangskravene varierer med kursnivået og er først og fremst beregnet på voksne studenter. 

Regnskap av relevant erfaring samt formelle kvalifikasjoner tas normalt. Kursets varighet er vanligvis i ett til to 

år. 

Undergraduate honours degree kurs er tilgjengelig som modulbaserte deltidsprogrammer. Disse kursene dekker 

områdene: Ledelse og forretningsstudier, Miljøvitenskap, Humaniora og kombinerte studier 

De er primært designet for å imøtekomme behovene til voksne studenter som ikke har mulighet til 

heltidsstudier. Etterfølgende kurs tilbys innen områdene: Organisasjonsledelse, livslang læring, irsk 

migrasjonsstudier, arbeidsbasert læring, engelsk språkundervisning, datamaskinbasert læring og vitenskapelig 

kommunikasjon 

Mange av kursene er tilgjengelige på steder som de andre universitetene på universitetet og på lokasjoner som 

samboer med Høgskoler for etterutdanning. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Et av hovedresultatene for grunnlaget for dette voksenopplæringsprogrammet er at ekspertene ved 

universitetet har anerkjent de viktigste utfordringene ved ICT-basert læring: Frykten for teknologi, mangel på 

økonomisk ferdigheter i bruk av e-læring. bevissthet om mulighetene som tilbys av IKT-basert undervisning / 

læring for å tillate tilstrekkelig utnyttelse. Mangel på en omfattende og høy kvalitet samling av nettbaserte 

informasjonsressurser for å støtte undervisning, læring og forskning. Begrenset tilgang til 

hovedinformasjonsnettverket og dets tjenester til elever. 

Sikkerhet: Opprettelse og vedlikehold av et sikkert undervisnings- og læringsmiljø og Internett med autentisert 

tilgang til nødvendige ressurser, slik at konfidensielle transaksjoner kan utføres enkelt og trygt. 

Et omfattende sett med rådgivningstjenester og 

rådgivningstjenester for å hjelpe institusjoner med å 

utforske og utnytte Internett trygt, lovlig og effektivt 

sammen med andre IT-applikasjoner for læring, 

undervisning, forskning og e-business. 

Samarbeid: behovet for å oppmuntre til en forståelse av den 

globale naturen til IKT og tilknyttede applikasjoner for å 

fremme samarbeid for effektiv internasjonal konkurranse. 

Styrker, svakheter, muligheter og trusler mot ICT-basert 

undervisning og læring relatert til voksne blir utforsket i dette prosjektet, og disse resultatene vil være svært 

verdifulle på grunn av vårt internasjonale samarbeid. 

 

1.11 Handlingene til Mondo Digitale 

Navn på studert sak organisasjon: DIGITAL WORLD FOUNDATION 

Nettside: www.mondodigitale.org/it 

http://www.mondodigitale.org/it
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Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE (FMD) - Digital World Foundation 

World Foundation - jobber for et inkluderende kunnskapssamfunn som kombinerer innovasjon, utdanning, 

inkludering og grunnleggende verdier. DWFs oppdrag er å fremme kunnskapsdeling, sosial innovasjon og sosial 

inkludering, med oppmerksomhet på kategorier som er i fare for ekskludering (eldre, innvandrere, unge 

arbeidsledige, etc.). Fra laboratorier for digital leseferdighet til sosiale medier, fra tingenes internett til 

entreprenørskap til måter å lære om potensialet til digital for å utvide virksomheten din; utdanningstilbudet til 

stiftelsen er veldig bredt: 

• Oppslukende treningsopplevelser med bruk av teknologiske sett, historiefortelling på sosiale medier og, 
i samarbeid med Facebook og Free Formers, opplæring dedikert til innovasjon, markedsføring på sosiale 
medier og tilstedeværelse på nettet. 

• Spesielle avtaler med "She Means Business", det globale Facebook-programmet, opprettet i Italia med 
samarbeid fra Fondazione Mondo Digitale, for å støtte kvinnelige forretningserfaringer. 

• Workshops, unge mennesker, fagpersoner og selskaper som deler kompetanse og erfaringer med 
interaktive samtaler, inspirerende uttalelser og praktiske workshops for å reflektere over ferdighetene 
som kreves av arbeidsmarkedet gjennom opplæringskurs i digitale og sosiale nettverk. 

• Månedlige møter for å presentere suksesshistorier, debatt om temaet digitale ferdigheter og gjøre 
nettverk. 

• Sommerakademier / leirer, åpne for statsborgerskap, for å utforske de nye grensene for teknologi og 
oppdage nye sektorer og profesjonelle profiler: fra digital historiefortelling til blogging og sosiale 
mediert 

Stiftelsen har startet aktiviteter på ulike områder relatert til sosial og digital inkludering med prosjekter i 

forskjellige utviklingsstadier: noen er i planleggingsfasen, andre utgjør pilotaksjoner, mange er i gang, nettopp 

startet eller i rørledningen. Aktivitetene er fremfor alt rettet mot eldre for aktiv aldring og solidaritet mellom 

generasjoner. 

Eksempel på beste praksis: Besteforeldre på Internett 

Handlingene til Mondo Digitale er designet og implementert som instrumenter for sosial innovasjon, og skaper 

"hybridallianser", på lokalt, nasjonalt og transnasjonalt nivå, med sikte på å generere dydige kretser av fordeler 

for hele samfunnet. 

Stiftelsen fremmer deltakelse av mennesker overalt, med forskjellige metodologier (kooperativ læring, sosial 

læring, læring ved å gjøre osv.), Dialog og sammenligning mellom forskjellige generasjoner og kulturer. 

Forslaget til IKT-utdanning er utviklet gjennom grunnleggende og avanserte dataklasser, internetthjørner i 

seniorsentre, manualer, videotimer, opplæringsprogrammer og blogger. 
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For utdanning av voksen-ICT bruker 

FMD forelesninger i klasserommet. 

Et eksempel på denne metodikken er 

det nasjonale prosjektet 

"Besteforeldre på Internett" som er 

bygget for å hjelpe eldre mennesker å 

bli kjent med dagens teknologiske 

verktøy. Modellen er basert på en 

samarbeidende, samarbeidsvillig og 

personlig undervisningsmetodikk. 

Med andre ord, den didaktiske 

handlingen til den unge veilederen 

kan tilpasse opplæringen ved å 

kalibrere den til den enkelte students 

behov. 

Leksjoner foregår i datarommene på skoler på alle nivåer. Deltakerne er innbyggere i territoriet over 60 som kan 

være de ekte besteforeldrene til studentene eller innmeldt i eldre sosialsentre eller andre foreninger. For hver 

skole som holder seg til initiativet, dannes 20/25 eldre klasser. Lærerne er skolebarna koordinert av en lærer 

som er ekspert på informasjonsteknologi og telematikk. Det didaktiske forholdet er av en veileder annenhver 

eldre. 

Kursprogrammet er strukturert på en måte å fullføre datamaskinens ABC-er på 15 leksjoner, fra å slå på til å 

surfe på Internett, fra å bruke e-post til sosiale nettverk. Presentasjonen av de forskjellige periferiutstyrene som 

kan kobles til PC-en (kamera, skanner, etc.) er også en mulighet til å hjelpe eldre og voksne til å bli kjent med 

nye kommunikasjonsteknologier (mobiltelefoni, digital land-TV, iPod, IPTV, etc.). Hver utgave er beriket med et 

multimediaarbeid som veiledere og besteforeldre bygger sammen for å øve med PC: fra redigering av en online 

ordbok for de gamle spillene til det digitale fotoalbumet med de gamle bildene. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Strategien som brukes av Digital World Foundation er også anvendelig for prosjektet digital@dults.eu. Først 

fordi målene er vanlige: å fremme og formidle god praksis på europeisk nivå gjennom opplæring av trenere, som 

kan gi digitale ferdigheter, til vanskeligstilte voksne. Selv Digital World Foundation har faktisk utvidet seg i flere 

land med prosjekter som også har blitt brukt i andre sosiale og økonomiske sammenhenger. 

DWF bruker forskjellige strategier i sin aktivitet, først de tradisjonelle, for eksempel frontaleksjoner i 

datalaboratorier eller bruk av papirhåndbøker og retningslinjer. I tillegg har kursdeltakerne også 

videoopplæringer og e-læringstimer som kan følges eksternt. 

Av denne grunn kan du for digitale@dults.eu bruke tradisjonelle kommunikasjonsverktøy kombinert med 

innovative. For eksempel kan det lages en digital manual som foreninger eller lærere kan tilby kursdeltakere. 

Denne håndboken kunne deles inn i et grunnleggende nivå og et mer avansert nivå, for å dekke de forskjellige 

behovene til voksne studenter, kombinert med en CD med praktiske videotimer. På denne måten vil deltakerne 

alltid ha enkle å konsultere retningslinjer. 

I kjølvannet av DWFs "She Means Business" kunne store digitale forretningsarrangementer gjennomføres over 

hele verden, og strukturert de forskjellige møtene etter brukerens behov. For eksempel kan du organisere 

samtaler med digitale gründere som startet voksenkarrieren, husmødre som klarte å jobbe med sosiale nettverk 

eller gamle mennesker som ble bloggeeksperter. Disse makrohendelsene, i tillegg til å gi større synlighet til 

digital@dults.eu, vil gi store muligheter for personlig og profesjonell vekst for deltakerne. 
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1.12 IT-kurs kalt "Nonno clic" 

Navn på studert sak organisasjon: Auser Trani  

Nettside: www.ausertrani.it 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Auser er en frivillig og sosial promoteringsforening som er til stede i hele Italia med over 300 grener og er 

involvert i å fremme aktiv aldring av eldre, utvikle frivillighet, sosiale promoteringsaktiviteter, voksenopplæring, 

internasjonal solidaritet, med henvisning til eldre og relasjoner mellom generasjoner. Det støtter mennesker, 

forbedrer deres livskvalitet. Auser Trani respekterer oppdraget og målene for den nasjonale Auser og er delt inn 

i tre seksjoner: Auser Frivillighet, Auser Ungdommer og Pink Auser. 

Eksempel på beste praksis: IKT-kurs "Nonno clic" 

Auser Trani arrangerer hvert år grunnleggende og avanserte IT-kurs kalt "Nonno clic" som gjennom en 

generasjonsbro reduserer problemet med digital analfabetisme, som er veldig vanlig blant eldre. 

Kursene begynner med den enkle prosessen med å slå datamaskinen av og på og er utviklet i flere trinn. På 

slutten av hvert kurs kan deltakerne autonom bruke datamaskinen og følge tekstlige aktiviteter (ved hjelp av 

Word) og interaktive (ved hjelp av Power Point) samt bruke sosiale kanaler, spesielt Facebook, Instagram og 

Skype. For opplæring av deltakerne benytter Auser etablerte fagpersoner i sektoren, figurer som sosiale 

mediesjefer, nettmarkører, SEO-spesialister så vel som informasjonsfaglige eksperter. 

For å tillate større spesialisering, har Auser tenkt ut dybdekurs som f.eks: 

• Bestefar trakturs for å la eldre bruke de forskjellige elektroniske verktøyene på en harmonisk måte 

• Bestefar Influenser-kurs for å la seniorene bruke Instagram dyptgående og bli den første promotøren av 

foreningen 

• Bestefar Blogger-kurs for å trene eldre til å skrive artikler om forskjellige temaer som skal inkluderes på 

nettstedet 

Det er satt i gang en rekke initiativer for å utdanne voksne og eldre til bruk av sosiale medier. I tillegg til de 

kursene som er beskrevet ovenfor (bestefar trakterkurs, bestefar influensakurs, etc. ...) ble det arrangert 

seminarer og treningsdebatter om bruk av sosiale medier og deres konsekvenser i hverdagen. For eksempel 

snakket vi om hvordan den relasjonelle og affektive dynamikken har endret seg på grunn av utviklingen av 

sosiale medier i møtet med tittelen: "Kjærlighet på det sosiale mediet". 

Et annet veldig interessant møte, i denne forstand, har tittelen “#iperconnected”, om problemene med 

nettmobbing og sexting som noen ganger kan skjules bak sosiale medier. For å tillate en bedre læring ble det 

videre gjennomført personlige konsultasjoner om bruk av sosiale medier. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Aktivitetene som ble utført av Auser Trani har hatt positive ringvirkninger for alle deltakerne i prosjektet. 

Faktisk er det hvert år mange vedheft, og de tidligere studentene gleder seg til å starte de mest avanserte 

kursene. Dette er en vinnermodell som også kan replikkers av andre foreninger, organisasjoner og sosiale 

tiltak. Auser er tilgjengelig for å gi gratis støtte og hjelp. Vi tror at en veldig lik strategi også kan brukes for 

digital@dults.eu. 

Uten å forsømme tradisjonelle instrumenter, kan det skapes en blanding mellom tradisjonelle 

kommunikasjonsverktøy og innovative verktøy. For eksempel kan det opprettes en digital e-bok og sosiale 

medier som foreninger eller lærere kan gjøre tilgjengelig for kursdeltakere, spesielt eldre. Det er åpenbart at 

http://www.ausertrani.it/
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to nivåer er laget av en komplett e-bok: et grunnleggende nivå og et mer avansert nivå, for å imøtekomme 

de forskjellige behovene til eldre studenter. På denne måten vil deltakerne alltid ha retningslinjer som er 

enkle å konsultere med en offline konsultasjon. 

Vi kunne starte med dette prosjektet for å markere at i den digitale verdenen kan alle oppnå resultater 

uavhengig av utgangspunktet, bare tro og utforske emnene mer i dybden takket være støtte fra mer erfarne 

og kompetente mennesker. Prosjektet digital@adults.eu kan starte fra Auser Trani-prosjektet for å stimulere 

eldre til å engasjere seg og bekjempe problemet med digital analfabetisme personlig. Fra et praktisk synspunkt 

kunne seminarer holdes med tilstedeværelse av verdenskjente eksperter i sektoren, men også av vanlige 

mennesker som har startet fra bunnen av og nå bruker datamaskiner og Internett veldig bra og har oppnådd 

små suksesser. 

 

1.13 Opplæringskurs for bruk av tabletter for eldre 

 Navn på studert sak organisasjon: Senior Italy Onlus 

Foundation  

Nettside: www.fondazionesenioritalia.it 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Den italienske Senior Onlus-stiftelsen ble født av 

erfaringene fra FederAnziani Senior Italia. Senior Italia 

FederAnziani er foreningen som beskytter rettighetene 

og livskvaliteten til eldre, med sikte på å styrke sin rolle 

i samfunnet. Gjennom finansiering og realisering av 

undersøkelser, studier, konferanser og sponsing av informative arbeider, sensibiliserer Senior Italia 

FederAnziani og fokuserer på de prioriterte spørsmålene som angår verden av tredje tidsalder. Med over 3,5 

millioner medlemmer over hele Italia fremmer det initiativer for å bekrefte en ny livsstil som fører eldre mot 

sunn levetid. 

Eksempel på beste praksis: Kurs- Lær eldre hvordan man bruker et nettbrett 

Kursene lar eldre bli kjent med det teknologiske utstyret på kort tid, til og med å starte fra bunnen av. Denne 

typen kurs er designet av forskjellige grunner, faktisk er nettbrett veldig likt smarttelefoner som nå hver av oss 

har i lommene, dessuten tror vi at nettbrett er enklere å bruke enn datamaskiner. Kurset er delt inn i flere møter. 

Som med alle datakurs eller lignende rettet mot eldre de siste årene, er et av målene til deltakerne nettopp å 

tilegne seg mestring og fortrolighet med bruken av sosiale medier. I de endelige leksjonene får du bruke sosiale 

medier, hovedsakelig Facebook og Instagram og lage (for de uten) en spesiell sosial profil. Videre brukes sosiale 

medier for å fremme tiltak. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Kursene er primært rettet mot eldre, men alle kan nås. 

Vi tror at en veldig lik strategi også kan brukes for digital@dults.eu sammen med tradisjonelle verktøy. Du 

kan tenke på å lage en enkel sammendragsveiledning for hvordan du bruker nettbrettet og kombinere dette 

initiativet med ukentlige avtaler der frivillige foreninger hjelper eldre og ikke bruker nettbrett. 

Dette eksemplet lar oss forstå hvordan til og med nettbrett, som alle andre digitale verktøy, kan brukes av alle, 

eldre og ikke engang fra bunnen av. Bruk av nettbrett og hvilken som helst annen enhet med 

internettforbindelse gjør at du enkelt kan nå og kommunisere med mennesker over hele verden. 

http://www.fondazionesenioritalia.it/
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1.14 Digital ferdighetstrening for voksne elever 

Navn på studert sak organisasjon: Kompetanse Norge 

Nettside: https://www.kompetansenorge.no  

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Skills Norway (Kompetanse Norge) sin visjon er livslang læring for en inkluderende økonomi og samfunn. De 

jobber for at voksne, enten de er i arbeid eller ikke, har tilgang til ferdighetstreningen de trenger. De drar dermed 

sammen kunnskap og sender inn anbefalinger til myndigheter og andre parter for å få til kompetansepolitikk 

utvikling. 

Hovedmålet med Skills Norges arbeid er å øke kvaliteten på undervisningen og sikre at enkeltpersoner får en 

utdanning tilpasset deres behov, slik at enhver voksen kan oppnå nivået på grunnleggende kompetanse som 

gjør at han / hun kan møte de økte kravene til dagens arbeid og hverdagen. 

Eksempel på beste praksis: Treningsprogrammer for digitale ferdigheter for voksne elever 

I Norge er gjennomsnittlig ferdighetspoeng for 16–65-åringer i ferdigheter i leseferdighet og tallforståelse 

betydelig over gjennomsnittet av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) som deltar i 

Survey of Adult Skills (PIAAC: The Program for den internasjonale vurderingen av voksnes kompetanse). Bare 

6,9% av den voksne befolkningen (16–65-åringer) rapporterer om ingen tidligere erfaring med datamaskiner 

eller mangler veldig grunnleggende dataferdigheter. 

Selv om Norge hadde en høy poengsum i PIAAC-undersøkelsen av voksnes ferdigheter sammenlignet med andre 

land, er det fremdeles mange voksne hvis grunnleggende ferdigheter må adresseres. Statistikk viser at omtrent 

400 000 voksne er i fare ettersom antallet personer med lav grunnleggende ferdighet øker med alderen. 

Innvandrere, spesielt fra ikke-vestlige land, har en lav score på grunn av lave utdanningsnivåer, høyt 

arbeidsledighetsnivå eller lavt sosialstønadsnivå. 

Opplæringsprogrammer for digitale ferdigheter for voksne elever innebærer å kunne bruke digitale verktøy, 

medier og ressurser effektivt og ansvarlig, for å løse praktiske oppgaver, finne og behandle informasjon, designe 

digitale produkter og kommunisere innhold. 

Å ha digitale ferdigheter på nivå 1–2 betyr å kunne relatere digital informasjon når det er nødvendig og bruke 

digitale verktøy og være kjent med enkle forholdsregler når man bruker Internett. 

Å ha digitale ferdigheter på nivå 3 betyr å kunne forholde seg aktivt til digital informasjon og bruke denne 

informasjonen i nye innstillinger og situasjoner. Digitale verktøy og tjenester er kjent og blir brukt. 

Å ha digitale ferdigheter på nivå 4 betyr å være en reflekterende bruker av komplekse digitale verktøy og 

tjenester. Produksjon av personlig IKT-basert informasjon er tilpasset situasjonen og basert på tidligere erfaring. 

https://www.kompetansenorge.no/
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Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Kompetansemål for grunnleggende ferdigheter beskriver 

utviklingen av de grunnleggende ferdighetene over tre 

nivåer: nivå 1–2, nivå 3 og nivå 4. Nivåene indikerer de fire 

første av totalt fem nivåer i rammeverket for 

grunnleggende ferdigheter. I tillegg er de individuelle 

ferdighetene delt inn i forskjellige områder. Voksne har 

ofte divergerende ferdigheter, og mange vil være sterkere 

på noen områder enn andre. 

Deltakerne kan derfor kreve trening på forskjellige nivåer 

i de forskjellige områdene. Det som er viktigst er at hver deltaker kan jobbe med kompetansemålene som 

samsvarer med utfordringene som er relevante for ham eller henne. I etterkant av arbeidet med 

kompetansemålene har Vox (Norsk byrå for livslang læring) formulert eksempler på hvordan voksne bruker 

ferdighetene i praksis. Eksemplene er avledet fra forskjellige arenaer og situasjoner i hverdagen for voksne. De 

er ment å gi ideer og inspirere læreren, og det må finnes lokale eksempler som er relevante for deltakerne selv. 

Læringsmetoder: Praksisorientert trening 

Praksisorientert trening er en trening som er knyttet til deltakernes egen virkelighet på jobb og i hverdagen. Det 

er basert på temaer som deltakerne synes er relevante og fokuserer på strategier som er aktuelle for hverdagen 

til alle. Praksisorientert trening kan ha en motiverende effekt siden opplæringen er konkret og praktisk orientert 

og gjør læringsinnholdet lettere å forstå og bruke. 

Praksisorientert trening er basert på autentisk materiale, problemstillinger og eksempler fra deltakernes 

hverdag, og dette brukes på måter som er så nær det virkelige liv som mulig. Det er også viktig for deltakerne å 

føle at problemene de jobber med har betydning. Studier viser at dette øker sannsynligheten for at deltakere 

bruker og opprettholder ferdighetene etter endt kurs. (Jacobson, 2003). 

Selv om deltakerne skal benytte seg av nye ferdigheter utover treningen, må de stole på at dette er mulig. 

Wahlgren og Aarkrog (2012) hevder at voksne ikke nødvendigvis overfører det de har lært i treningssituasjonen 

til praktisk bruk på andre arenaer. Det er heller ikke alltid nok for læreren å snakke med deltakerne om 

overførbarheten til det de lærer. Mange deltakere trenger spesifikke eksempler på ferdighetsoverføring, øvelser 

i å tenke muligheter for overføring og muligheten til å teste ferdighetene sine i forskjellige praktiske situasjoner. 

Det kan være aktuelt å lage kurs som er knyttet til en begrenset arena eller fagområde, og som grupperer 

deltakere med lignende interesser og mål. Bruk av daglige digitale ferdigheter, utfylling av dokumenter utstedt 

av offentlige instanser og så videre kan også være godt egnet som grunnlag for opplæring. Videre kan opplæring 

i digitale ferdigheter støtte inntreden i arbeidsmarkedet. Opplæringen kan være basert på yrker som deltakerne 

kan se for seg selv eller ønsker å komme tilbake til. 

Hvis deltakerne jobber eller kombinerer trening med arbeidsplassering, er det mye som kan gjøres for å benytte 

tiden sin på jobben for maksimal læring og øvelse av ferdighetene. Det er viktig at arbeidsplassen og 

arbeidslederen blir involvert og blir ansvarlig for å legge til rette for læring i arbeidstiden, og at deltakeren blir 

utfordret på riktig nivå. 

I tillegg, hvis det er involvering på alle nivåer i bedriften, vil dette bidra til at arbeid med digitale ferdigheter blir 

prioritert i arbeidsperioder, og at nødvendige ressurser blir avsatt til dette. Veiledere og kollegers holdning til 

treningstiltakene kan også påvirke deltakernes motivasjon og oppmøte. 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef40 22c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals. pdf 

InterAct Handbook: http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbo ok_uk.htm 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbook_uk.htm
http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbook_uk.htm
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1.15 Forbedre IKT-ferdigheter 

Navn på studert sak organisasjon: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 

Nettside: http://www.lu-velenje.si/ 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Andragoški zavod Ljudska univerza tilbyr en moderne og høykvalitets kunnskap for personlig og profesjonell 

utvikling med kvalitative utdanningsprogrammer, for eksempel: barneskole for voksne, yrkesopplæring, 

opplæring etter arbeidsmarkedsbehov, språk- og IKT-opplæring og lignende. De tilbyr en gratis veiledning i sitt 

uavhengige læringssenter. 

Eksempel på beste praksis: kurs for å forbedre IKT-ferdighetene 

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje tilbyr flere IKT-kurs, der deltakerne forbedrer deres IKT-ferdigheter. 

Kursene er følgende: grunnleggende IKT-kurs, som har individuell tilnærming og hvor deltakerne lærer om 

Windows-miljøet, det grunnleggende om Word, internett og e-post. De tilbyr også Microsoft Word og Microsoft 

Excel-kurs, som krever forkunnskaper. 

Du kan også velge mellom 12-timers Microsoft Power Point-kurs og 8-timers kurs som dekker området e-post, 

Internett, Skype, Facebook og andre sosiale nettverk. Deltakerne kan også delta på et kurs Digitalfotografering 

for nybegynnere, et 8-timers praktisk verksted hvor deltakerne lærer hvordan man bruker digitale kameraer, 

hvordan laste opp bilder på datamaskinen og hvordan man bruker dataprogrammene til å behandle bildene. Et 

annet verksted har tittelen Bearbeiding av papirer og vitnemål. Etter å ha fullført individuelle kurs, får deltakerne 

fagbrev. 

Læringsmetoder: 

Metoder brukt i ICT: forelesninger, tolkning, demonstrasjon, visualisering, repetisjon, kommunikasjon, 

samarbeid, casestudier, motivasjon, evaluering og rådgivning. 

Metoder brukt på sosial metode for arbeidsmarkedet: demonstrasjon, visualisering, repetisjon, kommunikasjon 

og evaluering. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Organisasjonens nettsted tilbyr en lenke til gratis internettmateriell, der deltakerne kan finne forskjellige filmer 

for å jobbe med datamaskiner. 

Kursene er veldig praktisk orientert, noe som er en stor fordel i voksnes læring. 

 

1.16 Søk etter en kulturell begivenhet 

Navn på studert sak organisasjon: Ljudska Univerza Rogaška Slatina  

Nettside: http://www.lu-rogaska.si/ 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Ljudska Univerza Rogaška Slatina har vært en ideell leverandør av voksenopplæring for samfunnet i den lokale 

regionen og bredere i mer enn 56 år. I løpet av denne perioden har de dekket ti formelle utdanningsprogrammer 

http://www.lu-velenje.si/
http://www.lu-rogaska.si/
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som inkluderer både ungdomsskoler og yrkesopplæringsprogrammer (som catering, matlaging, salg, økonomi, 

barnepass, transport og turisme). 

Organisasjonen har tilbudt en rekke utdanningsprogrammer i samsvar med den voksne befolkningens behov og 

ønsker for videre opplæring og utdanning. Feltet med uformell utdanning dekkes ved å tilby ulike seminarer, 

kurs, forelesninger, litterære kvelder og mange flere. 

Ljudska Univerza Rogaška Slatina tilbyr også andre former for opplæring, for eksempel personlige 

vekstprogrammer, datakurs for arbeidsledige og eldre, språk- eller regnskapskurs. De organiserte 

opplæringsprogrammer for pedagogisk og didaktisk fratatt grupper av voksne, som innvandrere, arbeidsledige 

og utlendinger. 

Ljudska Univerza Rogaška Slatina driver også et Universitet for Third Life Period, hvor de tilbyr ulike livslange 

læringsaktiviteter til personer over 55 år (f.eks. Språk, datakunnskaper, studiegrupper, sunn livsstils aktiviteter 

og annet). 

Eksempel på beste praksis: Lær voksne hvordan du søker etter informasjon på nettet 

Hovedidéen med aktiviteten var å lære voksne å søke etter informasjon på Internett og jobbe med verktøy som 

hjelper til med å søke, og vise flere måter å finne informasjon på. Deltakerne lette etter kulturelle begivenheter 

i byen deres (eller andre steder). De ble lært hvordan man definerer stikkord for å få bedre resultater, samt 

hvilke tagger de skal bruke og når. Samtidig ble de introdusert for forskjellige nettlesere og populære 

søkemotorer og forskjeller mellom dem. For bedre forståelse av internettadressenavnet ble deltakerne 

introdusert for det grunnleggende formatet til en internettadresse. Etterpå ble de presentert for forskjellige 

måter å søke etter kulturelle begivenheter: gjennom kulturkataloger, besøke kulturinstitusjoner sine nettsteder. 

De øvde med det mål å finne den kulturelle begivenheten av egen interesse. På slutten delte de med de andre 

hvordan de gikk frem for å oppnå ønsket resultat. 

Læringsutbyttet av aktiviteten var følgende: 

• Evne til å søke etter en kulturell begivenhet 
• egen by (eller andre steder) på Internett 
• Evne til å jobbe med nettlesere, søkemotorer og definere stikkord 
• Kunnskap om forskjellige typer nettlesere og søkemotorer 
• Kunnskap om kulturkataloger / kultur 
• institusjonenes nettsteder 
• Kunnskap om det grunnleggende formatet til internettadresser 
• Utstyr: datamaskiner med Internett-tilgang, dataprojektor 
• Støttemateriell: liste over kataloger og kulturinstitusjoner, presentasjon med nøkkelinformasjon og 

grafikk. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Det er en god metode for hvordan man kan oppmuntre voksne til å utvikle digitale ferdigheter for å kreve 

nødvendig informasjon fra internett. 
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3 Undersøkelser i Europa om beste praksis som brukes for 

voksenopplæring i ICT-feltet med et spesifikt fokus på teknikker og 

metoder for sosial inkludering 

 

3.1 Seniorer lærer å håndtere penger på nettet 

Navn på studert sak organisasjon:  Volkshochschule München (Germany), Department of Seniors Education 

Nettside: https://www.mvhs.de/programm/themen/senioren-volkshochschule/ 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

"Senior Voksenopplæringssenter" i München 

voksenopplæringssentre er en avdeling hvor eldre 

(eldre mennesker over 60 år) har behov for, i henhold 

til mottoet: 

"Seniorer, du har endelig tid til å lære! Enten du vil 

prøve noe nytt eller friske opp de kjente tingene: Uten 

ytelse og tidspress gir du på kurset med likesinnede 

nysgjerrigheten." 

Eksempel på beste praksis: Seniorer lærer å håndtere 

penger på nettet. 

Rundt 17 millioner mennesker i Tyskland er over 65 år - en femtedel av befolkningen. De skal alle ikke etterlates 

av progressiv digitalisering. Men det krever flere og flere av eldre. 

Noen få trykk på en knapp - og pengene er allerede overført. Men det er der problemet begynner for mange 

eldre mennesker. Fordi de i økende grad må håndtere apper og finne færre og færre mennesker på skranken 

før, råder de og støtter. 

Under mottoet "Slik blir det gjort", tok mange mennesker i Farchant nylig ut på gatene. De truende 

nedleggelsene diskuteres varmt i byen. Og medlemmene av innbyggerinitiativet prøver alt for å forhindre 

stenging av grenene, de har samlet over 2000 underskrifter. Bankene leter nå etter en måte å tilby en personlig 

konsultasjon minst flere ganger i uken. 

Og likevel er det ikke lett for innfødte i München å mestre det tekniske. Igjen, og igjen stopper programmet, og 

et eksempel på dette problemet er vitnesbyrdet til Barbara Schneider (80) "Til å begynne med orket jeg ikke 

musen fordi jeg virkelig ristet og jeg var virkelig redd for å trykke på den, selv om jeg kunne skrive skrivemaskin 

tidligere og kan fortsatt, men det var bare en så fryktelig hemmingsterskel at jeg nå har overvunnet. " 

Takk til en foreleser for pasientkurs som drar ut i flere og flere områder på Internett. Ved problemer får hun råd 

på kurset. 

Internett-kurs hjelper ikke alltid 

Det er nå mange muligheter for videre utdanning, om enn mest i større byer. Et eget program for eldre tilbyr 

om voksenopplæringssenteret i München.  

https://www.mvhs.de/programm/themen/senior
https://www.mvhs.de/programm/themen/senioren-volkshochschule/
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Metoder for sosial inkludering - Læring ved å 

samarbeide 

Læring ved å gjøre er den vanligste læringsformen i 

livslang læringsprosess ved siden av læring etter 

modellen. Spesielt eldre mennesker, som har mye 

livserfaring, men ikke har lært nye modeller og teknikker, 

kan utrydde eksisterende underskudd ved å lære ved å 

gjøre i samfunnet. 

Det ovenfor beskrevne prosjektet til Volkshochschule 

München har to mål: 

Eldre lærer nye teknikker for å håndtere penger. For dette må de også lære det grunnleggende om 

datateknologi. Siden disse eldre ikke lærer alene, kan de dele i gruppen og åpne nye forhold. Dette er en flott 

måte å integrere eldre mennesker på. Eldre blir tryggere når de arbeider med datamaskiner, slik at de kan 

administrere livet uten hjelp. 

FNs økonomiske kommisjon for Europa beskriver med rette hvilken innsats som er nødvendig for å integrere 

eldre. 

Utfordringen: Mennesker lever lenger og sunnere enn noen gang før og har potensial til å gi viktige bidrag til 

samfunnet, også i sin alderdom. Imidlertid er eldre mennesker ofte truet av ekskludering, marginalisering og 

diskriminering. 

Anbefalte strategier 

• Styrke eldre ferdigheter i politikk 
• Fremme eldre menneskers deltakelse i arbeidsmarkedet 
• Fremme livslang læring og utdanning for eldre, spesielt i nye teknikker og i nye medier 
• Anerkjennelse av eldre mennesker som en forbrukergruppe med spesifikke behov, interesser og 

preferanser 
• Vurdere eldre menneskers behov når det gjelder bolig, kollektivtransport og kulturelle aktiviteter 
• Fremme forhold mellom generasjoner gjennom positiv medieomtale og offentlige bildekampanjer 
• Fremme sivilt engasjement av eldre mennesker og styrke rollen som frivillighet. 

Forventet resultat 

• Bedre livskvalitet for eldre 
• • Økt sosial samhørighet i samfunnet som helhet 
• • Å oppnå et samfunn for alle aldre 

 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

I prosjektet vårt kan vi lære av dette eksemplet at aktive og rimelige tilbud, kan adressere og motivere eldre 

direkte. 

Som viser teksten nedenfor fra Volkshochschule München (München, Tyskland), aviser for avdelinger for 

eldreutdanning: 

“Endelig har eldre tid til å lære! Enten du vil prøve noe nytt eller friske opp det kjente: Uten noe press av tid eller 

krefter, vil du gi etter for nysgjerrigheten din på kurset med likesinnede. Nytt ønske om å lære! Ønske om å lære 

sammen uten press på tid eller prestasjoner - men ikke uten pretensjon. I små grupper kan du lære i ditt eget 

tempo.” 
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3.2 Etablere læringskafeer 

Navn på studert sak organisasjon: Hamburger Volkshochschule  

Nettside: https://www.vhs-hamburg.de 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Kvalifisert grunnutdanning og etterutdanning for voksne - Volkshochschule er den største leverandøren i byen. 

Demokrati trenger utdanning: Hamburger Volkshochschule ble grunnlagt i 1919 under dette mottoet, og det er 

et motto som er like aktuelt i dag som for et århundre siden. Å kunne fortsette å lære, uavhengig av inntekt eller 

personlig livssituasjon, betyr å kunne ta del i samfunnet. 

I dag, med 100 000 deltagere årlig på over 8000 arrangementer (kurs, prosjekter og annet tilbud), er VHS 

Hamburgs største leverandør av generell voksenopplæring. Det er noe for enhver smak innen de åtte 

fagområdene - språk, tysk som fremmedspråk, kultur og kreativitet, helse og miljø, IT og karrierer, samfunn og 

politikk, grunnleggende utdanning og multimedia og fotografi. 

Kulturelt mangfold blir levende hver dag på mer enn 250 steder i hele byen. Alt på VHS oppmuntrer til dialog og 

interaksjon mellom de fremmøtte. Bekjentskap gjøres blant dataskjermer og kokekar. Vennskap dannes blant 

staffelier og symaskiner. Flerspråklig kommunikasjon foregår på yogamatter og i kor. 

Som en offentlig institusjon har Hamburger Volkshochschule et utdanningsmandat fra departementet for skoler 

og yrkesopplæring. Dette mandatet inkluderer innvandrerintegrasjon, språk og orienteringskurs. 

Kurs og kvalifikasjoner for skolebarn, studenter, eldre, pedagogisk vanskeligstilte, innvandrere og analfabeter. 

Læringsmetodene overvinner geografiske og sosiale grenser. eLearning-programmer og nettkunnskap på 

nettsteder og gjøre den tilgjengelig hvor som helst.  

Eksempel på beste praksis: kurs på lærings kaféer 

Læringskafeer for voksne med IT-underskudd Læringskaféer - Karoviertel og Læringscaféer bare for kvinner - 

datakafé for kvinner. NWT Girls Club Long Striepen.  

I disse kursene kan deltakerne lære å lese og skrive på PC og online, uavhengig, i sitt eget tempo i læringsportalen 

www.ich-will-lernen.de fra den tyske voksenopplæringsforeningen. Lese, skrive, regne eller for Major School 

Graduation som gjentar det grunnleggende i tysk, engelsk og matematikk. Hvis elevene har spørsmål, vil en 

ekspert kursleder hjelpe deg. Nykommerne får passord og blir introdusert for programmet. Det er derfor mulig 

å få andre PC-guider. Registrering er ikke nødvendig. Deltakelse er gratis. 

Metoder for sosial inkludering: Holisme 

Holistikk i pedagogikk refererer til en integrerende komponent i 

handlingsorienterte begreper. Innledende tilnærminger er 

allerede å finne med ideen om grunnskoleopplæring, læring med 

hode, hjerte og hånd. Basert på reformpedagogikk, vektlegger 

holistisk læring ikke bare de tradisjonelt privilegerte kognitive-

intellektuelle aspektene, men også fysiske og emosjonelle-

emosjonelle aspekter: holistisk læring er læring med alle sanser, 

læring med intellekt, sinn og kropp. 

Denne metodiske tilnærmingen tar hensyn til følgende eksempel: 

PC Learning Café 

https://www.vhs-hamburg.de/
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I en tilfeldig atmosfære kan deltakerne sette seg ned med en kopp kaffe og et stykke kake på PC-en og lære. 

Spørsmålene dine vil bli besvart av andre deltakere eller av en veileder. Det spesielle med disse kursene er at 

det ikke er noen tvang og at alle læringsprestasjoner bygger på den forrige kunnskapen. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Det er ikke til å undervurderes, hvilke fordeler en slik helhetlig læring har: 

• Læring er frivillig. 
• Læring er morsomt. 
• Læring er ikke det eneste formålet med samlingene. 
• Et møte i en avslappet atmosfære hjelper til med sosial integrasjon. 
• Eleven bestemmer sitt eget tempo i læringen ved å stille spørsmål om emnet som interesserer ham. 
• Eleven bestemmer tid og varighet på selve læringen. 

 

3.3 Voksenopplæring i IKT på Second Chance School 

Navn på studert sak organisasjon: Second Chance School of Kalamata  

Nettside: http://sde-kalam.mes.sch.gr/ 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Second Chance School of Kalamata har base i Kalamata. Skolen er for folk som ikke er ferdig med Gymnasium 

(videregående) og gir dem muligheten til å studere i et voksenvennlig miljø der undervisningsmetodene er 

spesielt designet og brukt basert på voksenopplæringsteorien. 

Målene med skolen er å gi grunnleggende kunnskap og ferdigheter, å adressere sosial eksklusjon, styrke følelsen 

av elevenes selvtillit og å fremme sosial integrasjon. 

Studiene varer to år og holdes i små grupper (maks 20 studenter). Hovedforskjellen med andre typer skoler er 

at i denne ene brukes ikke bøker, og elevene jobber stort sett i grupper. Studentene deltar i 5 perioder med 

leksjoner per dag. 

Metode for sosial inkludering: 

• En eksperimentell seksjon med tjue studenter fra utsatte grupper (f.eks. Roma, studenter i alderen 50+ 
som ikke er kjent med datamaskiner og internett) ble designet for å gjøre dem kjent med Microsoft 
Office-programmer. Dette var en del av IT-utdannelsen som SCS of Kalamata tilbyr sine elever. 

• For det første lærte studentene det grunnleggende på Microsoft office, Word, Excel og på hvilke måter 
disse kan brukes. 

• Så, med hjelp av læreren, jobbet de i grupper og tenkte på potensiell bruk av Microsoft Office-
programmene (word, excel). Målet med denne oppgaven var å få dem til å forstå verdien av bruken av 
datamaskiner i livet. 

• Metodikken som ble brukt i ovennevnte god praksis, var å håndtere deltakerens daglige behov og 
deretter gjøre små skritt hver dag for å få dem til å fylle disse behovene med bruk av teknologi. 

• Studentene lærte blant annet hvordan de: 
• skriv en CV ved å bruke allerede utarbeidede maler 
• registrere utgiftene i et Excel-regneark 
• skrive en formell form 
• opprette en kontaktliste 
• søk i et ord eller uttrykk i en stor tekst 
• legg til bilder i et dokument. 

http://sde-kalam.mes.sch.gr/
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Programmet varte i to måneder (2 timers leksjoner per uke), og resultatene var spektakulære. Deltakerne klarte 

å håndtere Microsoft på et veldig bra nivå; de følte seg fornøyde med seg selv og trodde at de på denne måten 

hadde kommet nærmere resten av folket i deres omgangskrets. De siterte at det å ikke kjenne til datamaskiner 

fikk dem til å føle seg mindre dyktige, og at de nå er mer sikre. 

Flere utfordringer har blitt skapt gjennom hele programmet. Hovedsaken var å kunne overbevise deltakerne om 

at deres alder ikke hindrer dem i å lære, og at hvis de vil lære de kan. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Dette eksemplet omhandler en spesiell kategori av innbyggere som har svært lave ferdigheter innen IKT, i det 

minste i Hellas. 

I den forbindelse vil eksemplet ovenfor å legge til digitale voksne-prosjektet kunnskapen om hvordan man skal 

takle mennesker med lav selvtillit og hvilke strategier for å lære voksne som var effektive for dem.. 

 

3.4 Seniorer lærer å finne venner via Facebook 

Navn på studert sak organisasjon: Areadne Lifelong Learning Centre  

Nettside: www.areadne.gr 

Metoder for sosial inkludering: Seniorelever og Facebook 

I samarbeid med Center for Older People Protection of Kalamata ble det opprettet en eksperimentell seksjon av 

tjue eldre studenter for å gjøre dem kjent med sosiale medieverktøy, spesielt Facebook. 

De begynte først å lære hva sosiale medier betyr, hva er Facebook og på hvilke måter det kan brukes. 

Da opprettet alle med sin lærer sin egen Facebook-konto. 

Etter det hadde de muligheten til å gjøre hverandre som venner på Facebook. De lærte å se etter venner på 

nettet, komme med forespørsler om vennskap og godta forespørsler sendt av andre. De lærte å skrive meldinger 

og sende dem, samt ringe videosamtaler, sende bilder, videoer og klistremerker. 

Programmet varte i to måneder, og resultatene var spektakulære. Deltakerne klarte å håndtere Facebook på et 

veldig bra nivå; de følte seg fornøyd med seg selv og trodde at de på denne måten hadde kommet nærmere 

ungdommen. 

Kurset startet i 2015. Flere utfordringer er skapt gjennom hele programmet. Det viktigste var å kunne overbevise 

deltakerne om at deres alder ikke hindrer dem i å lære, og at hvis de vil lære de kan. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Dette eksemplet omhandler en spesiell kategori av innbyggere som har svært lave ferdigheter innen IKT, i det 

minste i Hellas. I den forbindelse vil eksemplet ovenfor legge til digitale voksne-prosjektet kunnskapen om 

hvordan man skal takle mennesker med lav selvtillit og hvilke strategier for å lære voksne som var effektive for 

dem.. 

 

http://www.areadne.gr/
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3.5 Transformativ læring gjennom estetisk erfaring 

Prosjektets navn: The project “Through Our Own Eyes” is an Erasmus+ KA2 partnership with the participation 

of four countries (Greece, Italy, France, Turkey). 

Nettside: http://tooe-project.eu/ 

Metode for sosial inkludering: "Transformativ læring gjennom estetisk erfaring" 

Partnerskapet ble utløst av vanskelighetsskolene og voksenopplæringssentrene når det gjelder inkludering av 

nyankomne flyktninger. Noen av ikke-migrantstudentene har vanskeligheter med å ta imot flyktninger i klassene 

sine, og det skjer radikalisering av både lokal ungdom og voksne. 

"Transformativ læring gjennom estetisk erfaring", er en metode som ble utviklet av Hellenic Open University og 

bruker kunst for å hjelpe elever med å oppdage feil i holdningene deres. Partnerskapet skapte et nettbasert 

arkiv av kunstverk som kunne brukes til å transformere negative holdninger til flyktninger. 

Målet med dette prosjektet er å lage en online database over kunst fra land i spissen for flyktningkrisen (Hellas, 

Tyrkia, Italia, Frankrike), samt en tilhørende håndbok om hvordan man bruker denne kunsten for å transformere 

negative holdninger overfor flyktninger. 

Metodikken som er anbefalt av Through our own eyes-prosjektet, ble testet i Second Chance School of Kalamata. 

Trenerne brukte leksjonsplanene fra prosjekter nettbasert plattform. De leser metodeteorien, ser på tilgjengelig 

kunst og modifiserte deretter leksjonsplanen for å imøtekomme deres behov. 

Metodikken fokuserer på viktigheten av systematisk observasjon og kritisk analyse av autentiske kunstverk, 

innenfor rammen av transformativ læring. Metodikken det gjelder består av seks, distinkte stadier, og dens 

grunnleggende prinsipper er basert på ideene til Freire, Mezirow, Frankfurt-skolen og Perkins-teknikken: 

• Fastsettelse av behovet for å kritisk undersøke de for gitt forutsetninger om en viss sak. 
• Fremkalling av samtykke fra deltakerne for å undersøke saken nærmere. 

 I andre trinn uttrykker deltakerne sine meninger om 

saken. Deretter definerer vi på tredje trinn synspunktene 

som skal undersøkes. 

På fjerde trinn presenteres et utvalg av kunstverk og en 

forbindelse med de kritiske spørsmålene forsøkes å 

arbeide i grupper. Det er veldig viktig å ta hensyn til 

sammenhengen mellom kunstverket og det 

dysfunksjonelle synet, så vel som det kritiske spørsmålet 

som ble avgjort i forrige trinn. 

På trinn fem følger kritisk tenking gjennom estetisk erfaring. Og til slutt, i trinn seks, blir det foretatt en 

omvurdering av lokaler. 

Denne tilnærmingen tar 3 undervisningstimer. Etter avslutningen av denne aktiviteten kunne deltakerne velge 

kunstverk de skulle bruke for å anvende metoden, koble kunstverk med kritiske spørsmål, demonstrere hva som 

ble samlet under diskusjoner om teamarbeid, gjenkjenne og identifisere forutsetninger tatt for gitt på 

migrasjonsproblem. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Dette eksemplet omhandler flyktningkrisen som berører alle land i Europa. Den spesifikke metodikken bruker 

en tilnærming som kombinerer voksenopplæringsteori med kunst.  

http://tooe-project.eu/
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3.6 Spansk som andrespråk for voksne innvandrere 

Navn på studert sak organisasjon: Elche Acoge 

Nettside: http://www.elcheacoge.org/ 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

"Spansk som andrespråk for voksne innvandrere", utviklet fra begynnelsen av enheten i 1994, fremmer sosial 

og arbeidsintegrasjon av innvandrere som ankommer Elche 

Elche Acoge Foundation har blitt hedret med Unesco-Confucio Literacy Prize for sitt arbeid til fordel for 

utdanning av innvandrere. 

Metoder for sosial inkludering: spansk som andrespråk for voksne innvandrere 

Dette prosjektet har vært mulig takket være involvering og samarbeid fra frivillighetsteamet til enheten, som 

har gitt sin tid, kunnskap og empati for å sikre at de tusenvis av mennesker som i løpet av disse 24 årene har 

deltatt i programmet klarte å mestre språket. I tillegg har dette arbeidet hatt samarbeidet med byen Elche, som 

har tildelt enheten en plass i nabolaget Carrus, som har gjort det mulig for flere og flere mennesker å gå og lære 

spansk. De opprettet dette prosjektet på grunn av økningen i innvandrerbefolkningen i byen, det startet i 1994 

og de prøver å hjelpe inkluderingen av innvandrerfolket i samfunnet ved å lære seg språket. 

Virkningen på disse innvandrervoksne er positiv på grunn av muligheten de får ved å lære språket og kulturen i 

landet. På lokalsamfunnet er virkningen veldig bra fordi mangfoldet i byen øker og gir flere muligheter til folket 

å finne en jobb eller å kommunisere, de lærer spansk, ICT, hvordan lage en CV, lov i Spania, etc. 

Effekten i samfunnet er stor, da det også er forskjellige aktiviteter der de deler sin kultur, takket være det 

spanske de integrerer i samfunnet raskere, og også muligheten til å dele plass med spanske folk i leksjonen 

berike kulturelle og samfunnsaktiviteter. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Vi kan lære av ideen om fellesskapet for å hjelpe innvandrerfolket til å lære språket å engasjere seg i samfunnet 

og å lære IKT å bli integrert i samfunnet og samfunnet raskere. 

 

3.7 The Race of Gancho 

Navn på studert sak organisasjon: Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes 

Nettside: http://cepaim.org/wp- content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de- buenas-pr%C3%A1cticas.pdf 

(page number 98) 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Hovedmålet med Fundación Cepaim er å skape en fellesskapsopplevelse av deltakelse, dynamisering, 

sameksistens blant mennesker, kulturer, generasjoner som er til stede i nabolaget til S. Pablo, som kompletterer 

de individuelle utdanningsprosesser og / eller grupper som allerede er i gang på skoler, treningssentre, 

fritidssentre for barn og ungdomssentre osv., med en gradvis innlemmelse av alle sosiale agenter, naboer / som 

-organiserte eller ikke-, kjøpmenn, hotelleiere, etc., til en åpen og generell deltakelsesprosess med maksimalt 

agenter og ressursene i nabolaget, som blir beriket og perfeksjonert år etter år. 

http://www.elcheacoge.org/
http://cepaim.org/wp-
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
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Metoder for sosial inkludering: løpet 

Løpet er en prosess: med ett års varighet, i sykluser som gjentas og fortsetter år etter år. Prosessen avsluttes 

med evalueringen og aktiveres på nytt på slutten av prosessen, etter en refleksjonsprosess (fra organisasjonen 

og deles med andre agenter, ressurser, team, folk fra nabolaget i karrierenes kjøregruppe og i karrieren 

Kommisjoner) nabolagsmøter er sammenkalt, definere og planlegge prosessen over tid og et innledende 

tematisk forslag blir laget basert på evalueringen av forrige utgave. 

Møter finner sted i nabolaget, med grupper, med ressurser, med kunstnere osv., Og mellom dem, så vel som 

med administrasjonen i de forskjellige seksjonene med forekomst i nabolaget (sosial handling, kultur, bolig, 

distriktsstyre, tonehøyde kontor) og med ressursene som er avhengig av dem - Skoleverksted, ungdomshus, 

fritidssenter, etc. - og ideer, forslag og ideer deles. Behov som må løses for å realisere det. 

Det månedlige møtet i nabolaget er åpent, og det innkalles ved hjelp av skilting og kommunikasjon via e-post, 

sosiale nettverk (facebook, blogg, etc.); 4 til 5 møter finner sted gjennom hele prosessen som intensiveres om 

sommeren, der det avholdes et månedlig møte, hvor informasjon deles om alt som blir fremmet og foreslått av 

komiteene, og som gjennomføres i de forskjellige sentrene, ressursene og enhetene som også presenterer ideer 

og forslag som gir innhold og beriker det tematiske forslaget. Gjennomsnittlig deltakelse er 5 til 40 personer 

som representerer sine respektive kollektiver. Dette prosjektet ble opprettet i 2004 og pågår fortsatt hvert år. 

I Karrieren er diskursen og budskapet så vel 

som estetikken og formatet de vil fortelle 

viktig. Det er måten å oppnå målene og gjøre 

diskursen forståelig og tilgjengelig for alle 

kulturer, språk, følsomheter. Hvert år har 

løpet et annet tema, med noen vanlige 

aspekter blant alle utgavene hvis muligheter 

ikke blir oppbrukt i noen utgave. Tvert imot, 

tematiske forslag er veldig åpne, allsidige og 

rike på nyanser og fortellermuligheter. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Vi kan lage i våre byer en begivenhet for 

lokale kunstnere (det spiller ingen rolle hvilken type kunst) som skal dele opplevelser og for å beholde sine 

kreasjoner under dette arrangementet et sted, slik at folket kan se det i løpet av resten av året. 

 

3.8 Integrert program for inkludering 

Navn på studert sak organisasjon: Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes. 

Nettside: www.cepaim.org 

http://cepaim.org/wp- content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de- buenas-pr%C3%A1cticas.pdf 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Fundación Cepaim handler om å jobbe med befolkningen i marginale nabolag med tilstedeværelse av forskjellige 

etniske grupper og kulturer (payaos, sigøynere, innvandrere) som takler forskjellige problemer i disse 

nabolagene fra involvering av sine egne naboer. 

Den har arbeidet i denne forstand i 4 år i disse bydelene. Det begynte med en diagnose av virkeligheten av det 

samme, fra kontakten med naboene og med enhetene og organisasjonene som var til stede i de derfra, 

http://www.cepaim.org/
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf


41 

Det europeiske Erasmus+ prosjektet: digital@dults - 2018-1-IT02-KA204-048064 

 

 

prioriterte arbeidslinjer der hovedpersonene i hele prosessen var naboene involvert fra analysen og 

oppdagelsen av problemet med planleggingen av aktiviteter for å løse det. 

Metoder for sosial inkludering: Integrert program for inkludering 

I dette prosjektet deltar hundrevis av mennesker fra dette nabolaget og frivillige. 

Den samfunnsøkonomiske forverringen av naboene har en direkte oversettelse av vedlikeholdet av nabolaget, 

med en enorm forringelse også som følge av at lokale myndigheter forlater: ikke eksisterende eller veldig 

forverrede gatemøbler, og overlater ansvaret for rengjøring og søppelhenting (nabolaget har et alvorlig problem 

med søppel), åpenbar borgerusikkerhet ... som gjør nabolaget i virkeligheten og har et stigma kjent i byen som 

et marginalt, fattig og kriminelt nabolag. Imidlertid er det befolkningsgrupper som er interessert i å overvinne 

denne situasjonen med eksklusjon og som er villige til å gjøre innsats for personlig og gruppefremmende arbeid, 

spesielt grupper av kvinner og ungdommer, og pårørende som prøver å normalisere situasjonen i nabolaget. 

Dette prosjektet har kjørt allerede i 4 år. Det er oppnådd mange positive resultater, og generelt oppdages en 

serie læring av naboer når det gjelder konfliktløsning i en dialog, deltakelse og organisering for å forbedre miljøet 

deres, blant andre. På samme måte oppdages mangelen på kontinuitet i noen arbeidslinjer på grunn av 

reduksjon i budsjettet og den påfølgende reduksjonen av personalet, noe som har ført til at noen prestasjoner 

ikke har blitt opprettholdt over tid, spesielt i forhold til fremdriften som er gjort med / de mindreårige. 

Endringer i mennesker og utestengelsesmiljøer er sakte og progressive, nabolag blir fortsatt forverret og forlatt 

i stor grad av administrasjonene, men litt etter litt nye holdninger sees hos naboene, ønsket om å fortsette å 

kjempe for sitt nabolag og ikke gi opp og små forbedringer i bygninger, opprettelse av urbane hager, 

landskapsarbeid av forverrede områder, etc. 

Det er mange samtaler og møter på forskjellige nivåer: deltakelse i masterstudier og fag ved Universitetet i 

Almería, samtaler på IES, møter med naboer fra andre nabolag, deltakelse på konferanser og konferanser 

nasjonalt nivå. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Vi kan lære om hvordan bruken for å nå et stort antall mennesker og endre deres situasjon. 
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3.9 Nye ferdigheter for sosial inkludering i ulemper bosetninger 

Navn på studert sak organisasjon: Agria Tiszk 

Nettside: www.agriatiszk.hu 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Organisasjonsutviklingen av AGRIA TISZK har også skapt 

samfunnsfunksjoner, som gir komplekse tjenester for 

studentene sine innen yrkesvalg og karriereveiledning, 

karriererådgivning. Deres viktige oppgave er å utvikle et 

felles og enhetlig kvalitetssikringssystem for partnerne. 

Felles utvikling og samarbeid forbedrer også medlemmers 

kostnadseffektivitet. Totalt 3335 personer fra de 

samarbeidende Eger-skolene deltar i yrkesopplæring og 

voksenopplæring. De seks institusjonene dekker et bredt 

spekter av yrkesutdanning, noe som gjør det mulig for 

AGRIA TISZK å bli et innovativt og vellykket 

yrkesutdanningssenter. Medlemmene deltar 9.-12. så vel 

som i videreutdanning, så vel som i høyere utdanning og voksenopplæring. 

Metode for sosial inkludering: Nye ferdigheter for sosial inkludering i ulemper bosetninger i Heves County - 

sammenligning av muligheter for EU 

Prosjektet knytter de viktigste driverne for sosial- og utdanningspolitikk sammen til en enkelt agenda for å støtte 

de som er pedagogisk vanskeligstilte i Ungarn, Heves fylke. Målet er å samle liknende organisasjoner over hele 

regionen som ønsker å ta tak i denne dagsordenen og bidra til å bestemme fremtidig form for arbeidsplasser og 

ferdigheter over hele Europa. 

Målgruppen for dette prosjektet er organisasjoner som 

arbeider med utsatte ungdommer og voksne. Målgruppen 

passer ikke lett inn i vanlige læringssystemer, da mange av 

dem har negative skoleopplevelser. Deres motivasjon er å 

nå personlige mål for å forbedre dagliglivet i stedet for å 

oppnå en kvalifisering som inngangsbillett til 

arbeidsmarkedet. Utdanning er derfor en livslang prosess 

som tar sikte på å øke livskvaliteten. Resultatene fra disse 

programmene er ikke definert i form av kognitive 

læringsgevinster eller sysselsetting, men mer bredt, med 

tanke på sosial inkludering. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Vi kunne ta eksempel som jobben til en frivillig organisasjon som var et konsortiummedlem - med oppgaven å 

søke etter vanskeligstilte voksne i små bygder i Heves fylke, og tilby dem opplæringen mulighetene til 

prosjektet. Metodikken for å besøke målgruppen var veldig effektiv; det kan brukes på verktøysettet for å øke 

motivasjonen og involveringen i prosjektet vårt. 

 

http://www.agriatiszk.hu/
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3.10 Ditt liv, ditt valg - utvikling av livsferdigheter og økonomisk leseferdighet hos 

NEET unge voksne 

Navn på studert sak organisasjon: Kreateam Association Eger  

Nettside: www.kreateam-ngo.org 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Kreateam er en erfaren NGO fra Ungarn som arbeider med utdanningsledelse og voksenopplæring. De har flere 

prosjekter som tar for seg fjernundervisning, e-læring og kompetanseutvikling. Et av hovedmålene deres er å gi 

unge voksne muligheter til å implementere jobbideene sine og andre forestillinger. Hovedfunksjonen til 

KreaTeam-foreningen er å fokusere på mulighetene for unge mennesker og voksne (NEET-er) til å tilby tjenester 

som fremmer utvidelse av kunnskapen om dem innen samfunnsbygging, ferdighetsutvikling, håndtering av 

effekten av EU-integrasjon etc. 

For å oppnå målene for foreningen de møtte ressurser, gjennomføre treninger, organisere arrangementer og 

prosjekter. For å oppnå målene for foreningen samarbeider de offentlige, sosiale og økonomiske organisasjoner, 

foreninger for å hjelpe vellykket drift av foreningen og dens målgrupper. 

Metoder for sosial inkludering: Prosjekter ditt liv, ditt valg - Utvikling av livsferdigheter og økonomisk 

leseferdighet hos NEET unge voksne 

Livslang læring er en viktig og nyttig aktivitet i alle livsfaser. Dette gjelder spesielt når noens liv forandres eller 

sitter fast i deres levekår og trenger ytterligere ferdigheter for å utvikle sine ulike kompetanser. Dette prosjektet 

retter seg indirekte mot voksne som har blitt tvunget ut av arbeidsmarkedet på grunn av noen eksterne faktorer, 

trenger å endre livet for videre suksesser, få ny kunnskap, finne nye jobber og søke nye muligheter. Den direkte 

målgruppen er lærere, trenere, trenere og fagpersoner for voksenopplæring som takler eller ønsker å takle 

urolige voksne som trenger hjelp, er kjent med problemene sine og er åpne for å imøtekomme og anvende nye 

løsninger. Unikt ønsker det å oppmuntre til anskaffelse av grunnleggende livsferdighetskompetanser for nye 

utfordringer, og nye arbeidsmiljøer, med fokus på økonomisk leseferdighet relatert til vellykket liv. 

 Verktøyene som brukes for å oppnå disse målene er en metodologisk samling basert på en nettbasert plattform, 

som først og fremst er ment for eksperter som arbeider med den indirekte målgruppen (utenfor arbeidsstyrken 

voksne). Formålet med denne samlingen er å lage en ny, 

praksisorientert og brukervennlig håndbok som 

inkluderer opplæringsmetoder for voksne som svarer på 

nye utfordringer og praktiske implementeringsøvelser. 

Profesjonelt materiale omfatter bredest mulig innhold, 

gjennom grunnleggende kunnskap om husholdning, 

sosial og velferd, og besparelser til bærekraftig livsstil og 

fremtidige planleggingsspørsmål. 

Og også en treningsbøker og praktisk oppgavesamling, 

som - i praksis støtter brukervennligheten. 

Dette prosjektet er gunstig for å øke tilliten og den 

positive holdningen i målgrupper hvis trenere er involvert i prosjektet, ved å oppleve suksess med å kontrollere 

atferden i hverdagen deres, deres selvtillit vil øke og bli mer selvtillit. Det vil gi dem en mulighet til å reflektere 

over deres oppførsel og påvirkning på de andre, ved å øke deres forståelse for selvkontroll, samarbeid og gi og 

akseptere tilbakemeldinger på en ordentlig måte. 

http://www.kreateam-ngo.org/
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På den annen side vil organisasjoner som betjener voksen kompetanseutvikling ha tilgang til et verktøy som kan 

øke deres praksis for å fange resultater, og kan øke deres evne til å kommunisere resultater. 

Dette prosjektet vil gi en metode for allmennheten å forbedre sin forståelse av koblingen mellom dagens 

investeringer i tjenester til voksne med endrede livssituasjoner med langvarig innvirkning på samfunnet. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Dette prosjektet er det første trinnet i en mer samordnet politisk talsmannsinnsats hentet fra praksis som vi 

planlegger å utvikle basert på våre resultater. Vi tror at de utviklede materialene vil være nyttige i 

implementeringen av digital@dult.eu-prosjektet.  

 

 

 

3.11 Adecco Foundation for Equal Opportunity 

Navn på studert sak organisasjon: 

Nettside: www.fondazioneadecco.org 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Adecco Foundation for Equal Opportunity handler om de som har vanskeligheter med å bli inkludert i 

arbeidsverdenen. Faktisk er den forpliktet til å gjøre arbeidsverden tilgjengelig samtidig som vi respekterer 

prinsippene om like muligheter, retten til arbeid, sosial inkludering, mangfold og ikke-diskriminering. 

Målgruppen er mennesker med nedsatt funksjonsevne, unge mennesker med vanskeligheter på 

arbeidsmarkedet, personer over 40 år, langtidsledige, kvinner og flyktninger. Adecco gjennomfører 

arbeidsutdanningskurs, og gir dermed effektive verktøy for implementering av integrasjonsveien til støtte for 

like muligheter. 

I løpet av de siste årene har millioner av flyktninger nådd Europa på flukt fra krig, terror og forfølgelse. For deres 

profesjonelle fremtid har Adecco utviklet spesifikke intervensjonsmetoder som "Safe in" og "Domus". Stiftelsen 

arbeider med aktiviteter for å bekjempe ungdomsledighet og for å styrke ferdighetene til funksjonshemmede 

på arbeidsplassen. Derfor er oppdraget å utvikle prosjekter i samarbeid med selskaper, med offentlige instanser 

og andre realiteter i den private sosiale sektoren. 

Metoder for sosial inkludering: Oppdraget fra Adecco Foundation for Equal Opportunity 

Adecco Foundation for Equal Opportunity er en privat stiftelse, etablert med sikte på å gjøre arbeidsverdenen 

mer inkluderende. Det tilbyr utdannings- og jobbopplæringsveier til vanskeligstilte som har vanskelig for å finne 

arbeid, og gir dem de mest passende verktøyene for å oppnå like muligheter. Prosjektet startet i 2001. 

Stiftelsens oppdrag er inkludering av vanskeligstilte mennesker i arbeidsverdenen. Derfor er hovedutfordringen 

å involvere selskaper i prosjektene sine. Imidlertid er det ikke en enkel profesjonell plassering, men et virkelig 

strategisk partnerskap i opprettelsen av treningskurs, øyeblikk av orientering og erfaringsaktiviteter fokusert på 

http://www.fondazioneadecco.org/
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temaet mangfold. Den andre store utfordringen som stiftelsen må møte, er strategien. Faktisk er det valgt en 

trekantet vekstmodell som setter selskaper og foreninger i et nettverk som av forskjellige grunner er opptatt av 

å hjelpe mennesker med ulemper mot arbeidsverdenen. Adecco står dermed som bindeleddet og 

kontaktpunktet mellom bedrifter og opplæringsinstitusjoner, skoler, den offentlige administrasjonen eller 

ideelle organisasjoner. I en systemvisjon utvikler derfor stiftelsen prosjekter sammen med private fag (selskaper 

og realiteter i den ideelle organisasjonen) og offentlige fag (lokale myndigheter, institusjoner), både lokalt og 

nasjonalt, med mål om å støtte mennesker og selskaper i å skape de beste møteforholdene. Målet er å forberede 

mennesker og bedrifter på full integrasjon, gi verdier til mangfold, i sammenheng med individets mer generelle 

livsprosjekt og det bredere forretningsutviklingsprosjektet. Derfor er den største utfordringen å forstå 

vanskeligstilte voksnes potensialer og evner av forskjellige grunner og plassere dem i 

referansearbeidskontekstene. 

For å bedre forstå hvilken innvirkning som stiftelsens prosjekter har hatt på voksnes personlige og profesjonelle 

liv, ble det laget en "Stories of Opportunity" -seksjon på nettstedet der det er mulig å lese historiene til de som 

var i stand til å skape en fremtid overvinne nåtidens og fortidens vanskeligheter. Blant disse kan vi her rapportere 

historien om Alain, en ung innvandrer som ble tvunget til å forlate hjemlandet, som takket være Adecco hadde 

kontrakt med et selskap. Eller opplevelsen av Penda, en senegalesisk mor, som ble ansatt av Tiger etter hennes 

karriere innen utdanning. Disse historiene viser derfor hvor avgjørende virkningen stiftelsen har på voksnes 

fremtid. 

Stiftelsen har hatt stor innvirkning på hele det italienske samfunnet.  

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Stiftelsen Adecco involverer selskaper på tre forskjellige måter: 

Informasjons- og bevissthetsdialoger: det skapes rom for møter og dialog med ansatte i selskapet for å 

bevisstgjøre spørsmål som mangfold og inkludering. Dialogene holdes av ekspertene fra stiftelsen sammen med 

konsulenter, attester og representanter for foreninger. 

Arbeidsopplæringsveier: det utvikles gjennom et kognitivt intervju, orientering, analyse av ferdigheter og 

opplæringsbehov, støtte til arbeid og overvåking. 

Familieplan: Målet er å hjelpe de mest utsatte gruppene mennesker til å orientere seg mer uavhengig i jakten 

på sysselsetting og å spre en inkluderende arbeidskultur innen selskapet og territoriet. Denne planen har som 

mål å hjelpe familiemedlemmer til ansatte som synes det er vanskelig å finne arbeid. 

Prosjektene og oppdraget til Adecco Foundation for Equal Opportunity involverer hele statsborgerskapet: 

brukere, selskaper, foreninger og alle realitetene i territoriet. Så langt har dette nettverkssystemet gitt konkrete 

resultater og klare forbedringer i voksnes liv. Stiftelsen er et eksempel på hvordan nettverket for sosiale 

spørsmål er grunnleggende for å nå målene som er satt. Videre tilbyr stiftelsen konkret hjelp når det gjelder 

aktivt medborgerskap og sosial inkludering ettersom det klarer å plassere mange brukere i arbeidssituasjoner. 

Av disse grunner kan denne strategien også brukes for digital@dults.eu for å oppmuntre voksne til å delta i 

sosiale og arbeidsliv. 
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3.12 Mormor og morfar lærer engelsk 

Navn på studert sak organisasjon: Auser Trani 

Nettside: www.ausertrani.it 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Auser er en frivillig og sosial promoteringsforening som er til stede i hele Italia med over 300 grener og er 

involvert i å fremme aktiv aldring av eldre, utvikle frivillighet, sosiale promoteringsaktiviteter, voksenopplæring, 

internasjonal solidaritet, med henvisning til eldre og relasjoner mellom generasjoner. Det støtter mennesker, 

forbedrer deres livskvalitet. Auser Trani respekterer oppdraget og målene for den nasjonale Auser og er delt inn 

i tre seksjoner: Auser Frivillig arbeid, Auser Ungdommer og Pink Auser. 

Metoder for sosial inkludering: Bestemor og morfar lærer engelsk 

Antall personer som deltar i 

prosjektet 30: 

28 studentfrivillige, 1 trener og 1 

prosjektleder 

Prosjektet ble født på grunn av 

de kontinuerlige forespørslene 

fra foreningens eldre frivillige og 

bevisstheten fra de 

assosierende lederne, om at 

eldre har behov for å lære seg 

minst de grunnleggende 

vilkårene i det engelske språket 

for ikke å føle seg ekskludert fra 

verden. 

Prosjektet startet i mars 2018. 

Den viktigste utfordringen med henrettelsen hans var å tillate folk som aldri hadde studert engelsk, hovedsakelig 

eldre. Til tross for forventninger ble det skapt en synergi og en utrolig harmoni mellom mennesker i forskjellige 

aldre. 

Prosjektet hadde en viktig innvirkning på voksne og eldre, i dag kan de faktisk gjøre og svare på grunnleggende 

spørsmål og lytte til filmer på engelsk. 

Prosjektet gjorde det mulig for lokalsamfunnet å ha mer aktive og forberedte eldre mennesker minst på et 

grunnleggende nivå i det engelske språket. Dette garanterer en fordel for hele samfunnet, ettersom de igjen 

kan trene andre mennesker Hva kan vi lære av dette eksemplet er eller kan oppfordre venner og bekjente til å 

delta på de neste kursene. 

What can we learn from this example? 

Auser Trani samler stadig nye medlemskap for å la andre mennesker delta i dette fantastiske initiativet og dele 

deltakerne i henhold til startnivået. 

Et lignende prosjekt kan utføres på digital@adults.eu for å lette utveksling og læring av forskjellige språk, ikke 

bare engelsk, men også fransk, italiensk, spansk og tysk. 

 

http://www.ausertrani.it/
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3.13 Sosial hage 

Navn på studert sak organisasjon: Auser Trani 

Nettside: https://www.ausertrani.it 

Metoder for sosial inkludering: Sosial hage 

 Antall personer som deltar i prosjektet 30, hvorav: 

20 frivillige og fremtidige gartnere 1 agronom, 1 

grønnsaker, gartner, veiledere, 5 sakkyndige frivillige 

om emnet. 

Prosjektet med den sosiale hagen har vært i rørlinjen i 

lang tid, faktisk er det et initiativ som også brukes i 

andre byer for å skape et nettverk grunnskoler og 

ungdomsskoler har arrangert møter som har som mål 

å forstå den menneskelige effekten av kultiveringen av 

en grønnsakshage kan ha på en enkelt person eller på 

et helt samfunn mellom unge og gamle mennesker, og 

for å fremme prinsippene om solidaritet, sivil 

sameksistens og bærekraft. 

På det økonomiske nivået ble det muliggjort takket være en privat donasjon. 

Dette prosjektet startet i september 2017. Hovedutfordringen var å la folk som aldri hadde drevet jordbruk 

dyrke og forvalte sin egen hage. En annen utfordring var å skape harmoni mellom lederne av de forskjellige 

hagene og et klima for harmoni og samarbeid som om de var ideelle romkamerater. Videre er vanskeligstilte 

mennesker blitt inkludert i dette prosjektet takket være hjelp fra andre foreninger som CSM (Mental Health 

Center) og Jobel Center. 

Prosjektet har hatt en viktig innvirkning på voksne, i dag er de i stand til å så, dyrke og høste frukt uavhengig 

uten ekstern støtte. Videre er det opprettet et forhold til vennskap og samarbeid mellom de forskjellige frivillige 

grønnsakshagene som hver måned arrangerer 

opplærings- og ledermøter. 

Prosjektet ble utført i et sentrum eid av kommunen 

(Centro Polivalente Villa Guastamacchia) som ligger i 

Centro-området i Trani og har derfor blitt stoltheten 

i nabolaget og hele byen. Various 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Auser Tranis sosiale hage-prosjekt involverer en god 

del av lokalsamfunnet: foreninger, frivillige, 

bransjefagarbeidere, skoler og lokale myndigheter. 

Fra et prosjekt som ved første blikk så ut til å være knyttet til en ren fysisk aktivitet, har vi gått videre til et 360 

° prosjekt som påvirker menneskelige relasjoner, grunnleggende prinsipper som bærekraft og har drevet 

drivkraft for å skape øyeblikk av aggregering, trening og sammenligning. Prosjektet kan også kopieres i 

sammenheng med ditale@adults.eu for å involvere andre lokalsamfunn til å oppnå ulike mål. 

 

https://www.ausertrani.it/
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3.14 Lokale sentre for voksenopplæring 

Navn på studert sak organisasjon: Kompetanse Norge 

Nettside: https://www.kompetansenorge.no  

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Skills Norway (Kompetanse Norge) sin visjon er livslang læring for en inkluderende økonomi og samfunn. De 

jobber for at voksne, enten de er i arbeid eller ikke, har tilgang til ferdighetstreningen de trenger. De drar 

dermed sammen kunnskap og sender inn anbefalinger til myndigheter og andre parter for å få til 

kompetansepolitikk utvikling. 

Hovedmålet med Skills Norges arbeid er å øke kvaliteten på undervisningen og sikre at enkeltpersoner får en 

utdanning tilpasset deres behov, slik at enhver voksen kan oppnå nivået på grunnleggende kompetanse som 

gjør at han / hun kan møte de økte kravene til dagens arbeid og hverdagen. 

Metoder for sosial inkludering: høykvalitets treningskurs for voksne 

Kompetanse Norge er tildelt av det norske utdanningsdepartementet for å hjelpe lokale 

voksenopplæringssentre med å etablere høykvalitetsopplæringskurs for voksne. Skills Norway støtter for tiden 

pilotprosjekter i åtte voksenopplæringssentre over hele landet for utvikling av grunnleggende ferdighetskurs. 

En grundig dokumentasjon av alle aspekter av disse prosjektene er ment å oppmuntre andre 

voksenopplæringssentre og lokale myndigheter til å sette i gang lignende opplæringskurs. Ved å dele erfaringer 

og beste praksis, tar vi sikte på å øke antall voksne som gjennomfører grunnleggende ferdigheter i Norge. 

Grunnleggende ferdigheter er ikke bare grunnlaget for videre læring, men er nødvendige for å være en aktiv 

deltaker i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Grunnleggende ferdigheter er avgjørende for å følge med på 

behovene i et raskt utviklende arbeidsmarked i kontinuerlig etterspørsel etter en kvalifisert arbeidskraft. 

Tilrettelegging av høykvalitets treningskurs er nøkkelen til å øke deltakelsen. 

Pilotprosjekter 

Pilotprosjekter utføres over hele landet, i Bergen, Molde og Kristiansund på vestkysten, Alstahaug og Rana i 

Nord, Glåmdøl i øst, og Sande og Tønsberg i Sør. Målet er å utvikle opplæringskurs uavhengig av økonomisk 

støtte for å gjøre dem levedyktige etter prosjektperiodens slutt. De lokale prosjektene får bare et mindre beløp 

for å gjøre det mulig for dem å engasjere en person som en deltid prosjektkoordinator. Pengene kan også brukes 

til å utvikle egnede metoder for å trene voksne i grunnleggende ferdigheter. 

Måling av utfall og innvirkning 

Måling av påvirkning for den enkelte voksne elev etter 

fullført opplæring er en viktig del av pilotprosjektene. 

Forbedringer i elevenes selvtillit, selvtillit og personlige 

evne til å gjøre endringer i livene deres er de vanligste 

virkningene for voksne som driver med grunnleggende 

ferdigheter. Ved å bruke både kvalitative og kvantitative 

metoder vil Skills Norway analysere utfall, effekter og 

fordeler for individene som har deltatt i pilotprosjektene. 

Innvandrerintegrasjon 

I saker som gjelder integrering av innvandrere, er Skills Norway kunnskapsleverandør for 

Kunnskapsdepartementet og partner for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

https://www.kompetansenorge.no/
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Skills Norway er et kompetansesenter og en forkjemper for utvikling av innhold og pedagogiske tilnærminger 

knyttet til undervisning i norskspråk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere. Dette inkluderer ansvaret for 

implementering og videreutvikling av nasjonal læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Kompetanse Norge har ansvaret for utvikling og gjennomføring av sluttprøvene i norskspråk og 

samfunnskunnskap for innvandrere. Ytterligere ansvar for Skills Norway inkluderer utvikling og implementering 

av etterutdanningskurs for lærere og skoleledelse involvert i norskopplæring og sosialfaglig opplæring, 

akkreditering av private tilbydere av slik undervisning og igangsetting av utvikling av undervisningsmetoder og 

materialer. 

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic- skills/Local-training-services/Designing-basic-skills- training 

 

3.15 Intergenerasjonssenter Simbioza 

Navn på studert sak organisasjon: Medgeneracijski center Simbioza  

Nettside: http://www.simbioza.eu/sl/2018/  

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Hovedmålene for organisasjonen er fremme av generasjonssamarbeid og sameksistens av generasjoner, 

kobling, informasjon, utdanning, overføring av kunnskap og erfaring. De streber etter å oppnå en aktiv deltakelse 

av alle, inkludert ungdommer og eldre som ønsker å bruke fritiden sin aktivt. De tilbyr forskjellige daglige 

aktiviteter - datakurs, fritidsaktiviteter, minnetrening, læring av fremmedspråk og lignende. 

Aktivitetene ledes av ansatte sammen med frivillige. Hovedmålet er å tilby muligheter for erfaringsutveksling 

mellom generasjoner og e4 tilskynder til aktivt bruk av fritid. På samme tid fremmer aktivitetene sosial 

inkludering av ungdommer og eldre, noe som senker ensomhetsnivået blant eldre og øker livskvaliteten og øker 

anerkjennelsen av betydningen av generasjonssamarbeid. 

Metoder for sosial inkludering: prosjekt „Simbioz @ e-pismena Slovenija“ 

Intergenerasjonssenter Simbioza ble etablert i 2014 som et resultat av et nasjonalt prosjekt "Simbioz @ e-

pismena Slovenija" som ble opprettet i 2011. Prosjektet inkluderte ukentlige IKT-kurs i hele Slovenia der unge 

frivillige underviste eldre i grunnleggende om IKT og internett. Prosjektet koblet over 15.00 eldre mennesker og 

9.000 unger over hele Slovenia. Simbioza-prosjektet utviklet en modell for datakurs for voksne der eldre lærer 

av ungdommen og lærer det grunnleggende om bruken av datamaskiner i løpet av en uke. 

Workshops var gratis og var basert på overføring av kunnskap fra ungdom til eldre. Etter fem år var 50.000 

mennesker inkludert i programmet. På grunn av den enorme interessen for dette prosjektet bestemte 

forfatterne av programmet å gjøre det til et terminalprogram, som forbinder alle generasjoner. I 2017 

arrangerte de andregenerasjonen læring med tittelen 'Smart med smart' der frivillige lærte eldre mennesker å 

bruke mobiltelefoner og nettbrett. Prosjektet er et sterkt verktøy for å minimere sosial eksklusjon blant eldre. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Medgeneracijski sentrum Simbioza har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser. 

Samarbeid mellom generasjoner, overføring av kunnskap fra ungdom til eldre. 

 

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
http://www.simbioza.eu/sl/2018/


50 

Det europeiske Erasmus+ prosjektet: digital@dults - 2018-1-IT02-KA204-048064 

 

 

3.16 Plan BE: Aktive seniorfrivillige 

Navn på studert sak organisasjon: Razvojno izobraževalni center Novo mesto 

Nettside: http://www.ric-nm.si/si/ 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Organisasjonen er en av de ledende organisasjoner for voksenopplæring i Slovenia med mer enn 50 års erfaring 

med å jobbe med voksne. Instituttet ble opprettet som et offentlig tilsvarende organ av kommunen Novo mesto, 

den største byen i Sørøst-Slovenia. Det sysselsetter i dag 27 personer og samarbeider med mer enn 130 faste 

eksterne eksperter, lærere, mentorer og forskere. 

De utvikler og implementerer innovative formelle og ikke-formelle utdanningsprogrammer for forskjellige 

målgrupper: Som et offentlig organ jobber de tett med et bredt nettverk av lokale, regionale og nasjonale 

partnere, for eksempel: kommuner, departementer, regionale utviklingsbyråer, kammer til handel og industri, 

håndverkskammer, andre organisasjoner for voksenopplæring, grunnskoler og videregående skoler, institutter 

og fakulteter for høyere utdanning, frivillige organisasjoner, bedrifter osv. Basert på prosjektarbeidet 

samarbeider de med et nettverk av internasjonale partnere. 

Metoder for sosial inkludering: " Plan BE: Aktive seniorfrivillige" 

" Plan BE: Aktive seniorfrivillige " er et Erasmus + strategiske partnerskap for voksenopplæring, utviklet i 2015 

med fokus på å lage et innovativt program for å fremme Aktiv aldring og livslang læring gjennom involvering i 

frivillig arbeid, og ta opp spørsmål som europeisk statsborgerskap, miljø, interkulturelt dialog, og sosial 

inkludering, blant andre. Målet er å fremme aktiv aldring og livslang læring, basert på komponenter: 

• Fremme involvering i frivillighetsarbeid og samfunnsaktiviteter som en nøkkelstrategi for aktiv aldring 
og aktivt medborgerskap. 

• Utvikle og konsolidere voksnes læreres kompetanse for å strukturere aktive aldringsprograminitiativer 
for eldre. 

• Bidra til en positiv innvirkning på lokal utvikling på en bærekraftig måte, med hensyn til pensjonister 
som nøkkelagenter. 

• Bidra til følelsen av å tilhøre Europa, som europeiske borgere, ved å lage et program med en 
transnasjonal komponent. 

Et praktisk eksempel på hvordan man kan støtte frivillige til å finne sine vitale verdier, utviklet i prosjektet, er 

den praktiske øvelsen: “Vital Values” 

• Mål: Å støtte frivillige med å finne ut hvilke viktige verdier de har 
• • Materialer: Penn og papir 
• • Tid: 10 minutter 
• • Ta følgende trinn: 
• • Lag en liste over 8 verdier i "Livet" 
• • Lag en ny liste som setter verdiene i rekkefølge av betydning. 

Etter å ha lagt listen i ønsket rekkefølge: 

• velg mellom den første verdien og den andre og skriv den du velger i en ny liste 
• velg mellom verdien som ikke ble valgt før og den neste på listen og skriv den du valgte i den nye listen 
• fortsett å gjøre forrige trinn til alle verdiene 
• De første fire verdiene i denne nye listen er dine vitale verdier. 

Reflektere over: 

• Hva skjedde da du måtte velge mellom to viktige verdier? 
• Hvordan tok du beslutningene? 
• Endret den endelige listen relativt til den der du skrev verdiene i preferanserekkefølge? 

http://www.ric-nm.si/si/
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• Ventet du på svarene? 
• Har dine vitale verdier mening for deg? 
• Anser du det er viktig å ha denne bevisstheten? 
• Hva kan du gjøre for å føle og leve dine egne vitale verdier i ditt "liv"? 
• Antall deltakere: Ca. 15 i hvert deltakerland. 

Dette prosjektet har innvirkning på voksne, skaper en større følelse av å høre til et fellesskap og være i stand til 

å aktivt bidra til lokalsamfunnet, større følelse av egenverd; og på lokalsamfunn som fremmer et mer aktivt 

statsborgerskap i samfunnet, større bevissthet om muligheten for at et individ må delta som frivillig. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Intergenerasjonssamarbeid. 

 

3.17 Multi-Culti Life Skills Lab 

Navn på studert sak organisasjon: Ljudska univerza Radovljica  

Nettside: https://www.lu-r.si/ 

Kort beskrivelse av organisasjonens hovedaktiviteter 

Ljudska univerza Radovljica er en leverandør av voksenopplæring - formell og uformell - i kommunene 

Radovljica, Bled, Gorje i Bohinj. Det deltar i forskjellige nasjonale og internasjonale prosjekter. 

Metoder for sosial inkludering: “Multi-Culti Life Skills Lab” project 

Prosjektet “Multi-Culti Life Skills Lab” ble utviklet for unge mennesker med færre muligheter som står overfor 

svært vanskelige psykososiale situasjoner, fattigdom, sosial eksklusjon, spesielle behov og arbeidsledighet. 

Målet vårt var å jobbe med kompetanse som vil hjelpe unge mennesker i ferd med inkludering i samfunnet og 

på arbeidsmarkedet. De kortsiktige EVS-aktivitetene var en del av en lengre læringsprosess som vil gi varige 

effekter. Vi ønsket å styrke ungdommens personlighetsutvikling gjennom myndiggjøring basert på ikke-formell 

læring og positive opplevelser, gjøre deres selvtillit bedre, utvikle mer effektive mestringsstrategier og komme 

over fordommene. 

Zavod Manipura fra Slovenia var vertskap for 14 kortvarige frivillige fra Storbritannia, Frankrike, Italia, Estland, 

Tyskland, Albania og Tyrkia for en periode på to måneder og en langvarig frivillig fra Albania. De frivillige deltok 

på et bredt spekter av aktiviteter: De ble med på programmet for å styrke livet, og hjalp til med renoveringen 

av huset, bygde små trehytter og enkle møbler til ungdomssenteret, tok seg av den økologiske hagen og 

dyrene. Ved siden av det praktiske arbeidet hjalp de til med å organisere, og de ble med på fritidsaktivitetene 

for lokale barn og ungdom som sportsaktiviteter, spille spill i naturen og andre friluftsaktiviteter, forskjellige 

kunstneriske aktiviteter og gratis leketid for barn. De gjorde mye arbeid for lokalsamfunnet som å tilbringe tid 

med funksjonshemmede, organiserte aktiviteter for barna i den lokale barnehagen og barneskolen, 

interkulturelle læringsverksteder for ungdom i forskjellige organisasjoner og hjalp til med pågående 

arrangementer i organisasjonen vår og lokalsamfunn. Den langsiktige frivillige hjalp til i programmet for frafall 

i skolen i Ljudska univerza Radovljica. Det var en veldig intens interkulturell læringsprosess fordi vi var vertskap 

for frivillige fra forskjellige land på samme tid. 

Fire slovenske frivillige med spesielle behov gjorde EVS-en sin i organisasjonen "Nadacia Krajina Harmonie" i 

Slovakia, der de hjalp til med å organisere en internasjonal festival for inkludering av mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. To slovenske frivillige med færre muligheter tilbrakte en måned i organisasjonen Ookull i 

Estland. De hjalp til med fritidsaktiviteter for barn og ungdom i 2 forskjellige ungdomssentre. 

https://www.lu-r.si/
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Praktiske eksempler 

26 frivillige med færre muligheter og spesielle behov fra Slovenia deltok i kortvarige EVS-prosjekter i forskjellige 

vertsorganisasjoner i Slovakia, Makedonia, Estland, Georgia, Belgia, Storbritannia og Latvia. De hjalp 

vertsorganisasjonene med mange forskjellige arrangementer for lokale barn og ungdom og for unge mennesker 

med nedsatt funksjonsevne. 

"Nadacia Krajina Harmonie" fra Žilina i Slovakia arrangerte en stor kulturell begivenhet for å fremme inkludering 

av mennesker med psykiske funksjonshemninger hvert år. De frivillige med psykiske funksjonshemninger ble 

med i prosjektet og bidro til å forberede og realisere festivalen som ble kalt "Inter nos". De ble med på musikk-

, dans- og teaterverksteder, hjalp til med å forberede stedet og naturen og deltok aktivt i forestillingen. 

En annen stor mulighet for unge mennesker med spesielle behov ble tilbudt av vertsorganisasjonen CYA Krik fra 

Skopje, Makedonia. Slovenske frivillige tilbrakte 2 uker der og ble med på håndverksworkshops, 

sportsaktiviteter, språktimer, kulturell basar, sosial kafé og workshops i den lokale skolen for barn med hørsels-

, syns- og psykiske funksjonshemminger. 

Rundt 30 deltakere deltok, organisasjonen var som et Erasmus pluss-prosjekt, Key Action: Learning Mobilitet of 

Individualist, Action Type: Ungdommer mobilitet. Det ble etablert 2017 og virkningen på voksne var en større 

følelse av inkludering i samfunnet og følelsen av å være et aktivt medlem av samfunnet. 

Hva kan vi lære av dette eksemplet? 

Mennesker med spesielle behov kan være et veldig aktivt medlem av samfunnet og kan gi et viktig bidrag til 

det. 
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konklusjoner 

I dagens stadig mer globaliserte 

verden, der folk beveger seg for 

studie- eller arbeidsformål, ønsker vi 

å rette oppmerksomheten mot to 

interessante data som det kulturelle 

gapet mellom nye og gamle 

generasjoner og behovet for å 

forbedre integrasjonen og 

inkluderende systemer i et samfunn 

der alle er å flytte, bo og jobbe andre 

steder enn de med opprinnelse. 

Takket være denne sammenlignende studien på europeisk nivå, kom det frem hvor presserende i dag er behovet 

for å spre grunnleggende IT-ferdigheter takket være teknologien som raskt utvikler seg og ikke gir mye tid til å 

oppdatere og følge med på apper, smarttelefoner, nettbrett nettsteder og alt de daglige aktivitetene som hittil 

overføres nesten online, noe som påvirker utviklingen av dagliglivet og handlingene på en imponerende måte. 

Viktig i denne forbindelse er eksemplet på eldre som trenger hjelp til å utføre den vanlige nettbankvirksomheten. 

Eksemplene på god praksis i denne håndboken gjør det enkelt å se hvor sterk nødvendigheten av aggregering, 

reaktivering og inkludering, spesielt for voksne og eldre som ofte er i tilstanden til å måtte gjenoppfinne eller 

oppdatere seg selv for å møte utfordringene fra hverdagen eller av arbeidsmarkedet i dag stadig mer digitalisert. 

I dette perspektivet er alle typer kurs, både for voksne og eldre så vel som Second Chance-skolen, til stor nytte 

for å spre en grunnleggende IKT-leseferdighet eller håndtere nettbank, markedsføring på nettet, og gi et nytt lys 

til sosiale medier selv som de, fra et middel for underholdning og forbindelse, forvandler til verktøy for å 

forbedre og gi et nytt preg på arbeidsferien. 

På denne måten blir den inkluderende og sammenkoblende sfære av sosiale medier, og den som lærer 

grunnleggende IKT-ferdigheter, tett sammenkoblet for å oppnå et felles mål: å stimulere, samle, koble til, gi nye 

nyttige ferdigheter på både sosialt og arbeidsnivå til de som trenger det mest, som vanskeligstilte, eldre og til 

og med voksne med lite kunnskap på dette området. Å dyrke en grønnsakshage sammen, møte på en lærende 

kafè eller ta del i for eksempel Race od Gancho, får en ny mening når det gjelder utveksling av ferdigheter, lære 

et nytt språk eller bare få nye venner og forbindelser. 

Ved bruk av forskjellige metodologier fremhever casestudiene i denne håndboken hvordan den sosiale 

komponenten er en avgjørende faktor for læring, og foretrekker den samarbeidsbaserte læringsmetoden, 

helhetlig undervisning eller læring ved å gjøre for tilnærmingen til digitale ferdigheter. Forent av det store 

mangfoldet av klassiske metoder og av det inkluderende aspektet som gir gruppearbeid i tilfelle av 

samarbeidslæring eller den 360 graders sensoriske av helhetlig undervisning, tillater casestudiene en læring av 

ferdigheter som heller ikke støttes av forkunnskaper, men i stedet eksperimentere direkte på feltet, på et 

teknologisk apparat som åpner for nye verdener, nye muligheter i takt med det moderne samfunn. 
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Bekreftelser 

Vi vil takke alle partnerforeningene i digital@dults.eu-prosjektet som ga sitt bidrag og innsats i å forske på 

casestudiene på deres territorium, slik at denne manualen kunne ha en europeisk oversikt. 

Vi ønsker også å erkjenne støtten gitt av følgende organisasjoner som med sine aktiviteter og initiativer har vært 

et verdifullt eksempel for prosjektet: 

Germany:  

Volkshochschule Schrobenhausen, www.vhs-sob.de 

Volkshochschule Berlin, www.berlin.de/vhs 

Volkshochschule München, www.mvhs.de  
 
Greece: 

Areadne, www.areadne.gr  
 
Hungary: 

Kreateam Egyesület, www.kreateam-ngo.org 

Eszterházy Károly Egyetem, https://uni-eszterhazy.hu 

Miskolci Egyetem, https://www.uni-miskolc.hu 

Agria TISZK, http://www.agriatiszk.hu 
 
Italy: 
Auser Trani - Federazione Nazionale delle Associazioni Auser, di Volontariato Onlus 

http://ausertrani.it/ 
 
Slovenia: 

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, http://www.lu-velenje.si/ 

Medgeneracijski center Simbioza, https://www.simbioza.eu/ 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, http://www.ric-nm.si/  

Ljudska univerza Radovljica, http://www.ric-nm.si/  
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