FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ ATVINNULÍFSINS

LEONARDÓ-VERKEFNI UNDIR STJÓRN
F R Æ Ð S L U M I Ð S T Ö Ð VA R AT V I N N U L Í F S I N S
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur fengið styrk frá Leonardo Da Vinci starfsmenntaáætlun Evrópusambandsins að upphæð 30 milljónir íslenskra króna í tilraunaverkefni sem ber titilinn „The Value of Work“.
Verkefninu er ætlað að þróa aðferðir til að meta raunfærni einstaklinga í atvinnulíﬁnu. Fræðslumiðstöðin
mun stýra verkefninu. Samstarfslöndin eru Danmörk, England, Kýpur, Slóvenía og Svíþjóð.

LÝSING Á VERKEFNI
Á Íslandi verður tilraunaverkefnið unnið með starfsmönnum
banka. Þróuð verða viðmið fyrir mat á færni fyrir störf
almennra starfsmanna í bönkum. Útbúin verður handbók
með lýsingu á færniþáttum og þróaðar verða aðferðir og
tæki til að meta færni starfsmanna. Í kjölfar raunfærnimats
í bankageiranum í tveimur löndum verður reynslan yfirfærð
á önnur störf sem hin samstarfslöndin velja. Hannaðar
verða leiðbeiningar sem nýtast til yfirfærslu raunfærnimats
á önnur störf. Lögð verður áhersla á að skilgreina hlutverk
Fjóla María Lárusdóttir

Bjarni Ingvarsson

ráðgjafa í ferlinu ásamt aðkomu fyrirtækja og stéttarfélaga
og verða hannaðar leiðbeiningar fyrir þá.

M AT Á R A U N F Æ R N I

Verkefnið er viðamikið, enda er um alþjóðlegt samstarf sex
ríkja að ræða. Lögð verður áhersla á verkaskiptingu á milli

Áherslan á þróun mats á raunverulegri færni fólks á

landa eftir styrkleika og möguleikum fulltrúa hvers lands.

vinnumarkaði hefur verið að aukast í nágrannalöndum

Erlendu samstarfsaðilarnir hafa sumir töluverða reynslu af

okkar. Norðmenn fóru kröftuglega af stað rétt fyrir alda-

mati á raunfærni og hönnun viðmiða og hafa auk þess

mót og hin Norðurlöndin fylgja fast á eftir. Nú er einnig

þekkingu á ráðgjöf og fullorðinsfræðslu almennt. Eftirfar-

verið að kanna möguleikann á að þróa sameiginlegan

andi aðilar eru fulltrúar landanna:

grunn Evrópulanda til að meta raunverulega færni þeirra

Danmörk:

sem eru í vinnu. Þetta verkefni er liður í því. Mat á þeirri

Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

færni sem starfsmenn búa yfir getur ýtt undir aðsókn þeirra
að símenntun og auðveldað val á námi við hæfi.
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Mat á raunfærni er gert til þess að draga fram þá færni

Kýpur:

sem starfsmaðurinn býr yfir, skrá hana og meta hana út frá

Synthesis Centre for Research and Education Ltd.

settum viðmiðum. Litið er á vinnustaðinn sem námsumhverfi þar sem þróuð er hagnýt færni: almenn, fagleg og
persónuleg færni. Mikilvægt er að meta kunnáttu og þekkingu sem fullorðnir einstaklingar hafa byggt upp í gegnum
starfsreynslu sína. Þar með hefur einstaklingurinn yfirlit
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England:

Slóvenía:
Slovenian Institute for Adult Education
Svíþjóð:
Valideringscentrum i Malmö

yfir færni sína sem getur nýst honum við áframhaldandi

Samstarfsaðilar FA í verkefninu hér á landi eru Íslands-

uppbyggingu færni í námi og starfi. Í fyrirtækjum eykur

banki, Landsbankinn, KB-banki, Menntaskólinn í Kópavogi,

færniskráning möguleika á starfsþróun og auðveldar fyrir-

Samband íslenskra bankamanna, Verzlunarmannafélag

tækjunum að nýta mannauð á árangursríkan hátt.

Reykjavíkur, starfsgreinaráð fjármála- og verslunargreina

RAUNFÆRNI

og menntamálaráðuneytið. Fulltrúar þessara aðila mynda

University á Long Beach og B.Ed próf frá Kennaraháskóla

faghóp í verkefninu sem mun reglulega fara yfir framvindu

Íslands. Helstu verkefni hennar tengjast náms- og starfs-

mála. Sams konar faghópar hagsmunaaðila verða mynd-

ráðgjöf í atvinnulífinu, mati á raunfærni, þarfagreiningum

aðir í hverju landi. Að auki styðja Samtök norrænna banka

og yfirfærslu þekkingar á vinnustað. Fjóla María er einnig

(The Confederation of the Nordic Bank, Finance and Insur-

verkefnisstjóri Leonardó tilraunaverkefnisins The Value of

anve Uninons, NFU) verkefnið og mun miðla niðurstöðum

Work, ásamt Bjarna Ingvarssyni.

þess til sinna félagsmanna.

Bjarni Ingvarsson er sérfræðingur hjá Fræðslumiðstöð at-

Verkefnið mun standa yfir í tvö ár og munu upplýsingar

vinnulífsins. Hann er löggiltur sálfræðingur og stundaði

um framvindu þess ásamt afurðum birtast á heimasíðu

nám í vinnusálfræði við háskólann í Lancaster, Englandi.

verkefnisins sem opnuð verður í janúar 2006. Upplýsingar

Bjarni hefur fjölbreytta reynslu í starfsmannamálum og

verður einnig að finna á heimsíðu Fræðslumiðstöðvar-

stjórnun. Hann hefur einnig sinnt fræðslu og menntun full-

innar: www.frae.is.

orðinna og útbúið námsefni því tengt.

Það er ánægjulegt fyrir FA að fá tækifæri til að taka að
sér alþjóðlegt verkefni á sviði raunfærnimats. Sú reynsla
sem því fylgir mun vafalaust nýtast vel í þróun þessarar
aðferðafræði hér á Íslandi.

ABSTRACT
The Education and Training Service Centre received
a Leonardo Da Vinci grant of ISK 30 million from the

UM HÖFUNDANA
Fjóla María Lárusdóttir hefur starfað sem námsráðgjafi
hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins frá árinu 2003, en
vann m.a. áður hjá MFA og Mími-símenntun. Hún er með
M.Sc. próf í náms- og starfsráðgjöf frá California State

European Union’s vocational training programme for a
project entitled “The Value of Work”. The project aims to
develop methods to assess real skills of individuals in the
employment sector. The Education and Training Service
Centre will coordinate the project. Partner organisations
are from Denmark, England, Cyprus, Slovenia and
Sweden.

71

