FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ ATVINNULÍFSINS

SI GRÚ N K RIS T ÍN M A G N ÚS DÓ T T I R

NVL (NORRÆNT TENGSLANET UM NÁM
FULLORÐINNA)
NVL er samstarfsvettvangur um fullorðinsfræðslu sem starfræktur er á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. Í
tengslanetinu sitja ellefu manns. Skipaðir eru fulltrúar fimm norrænna þjóða og tengiliðir frá Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum. Þar að auki eru þrír starfsmenn; framkvæmdastjóri, vefstjóri og verkefnastjóri. NVL er sérstakt verkefni, netið er ekki miðstýrð stofnun heldur starfar það sem eins konar sýndarstofnun þar sem fulltrúar
landanna sitja hver í sínu landi en eiga sameiginlega skrifstofu á Netinu og starfa að sameiginlegum markmiðum.
Eitt helsta verkefni tengslanetsins er að miðla reynslu og þekkingu og að skapa vettvang fyrir samræðu um nám
fullorðinna. Samningur um að hýsa verkefnið til fjögurra ára hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins með greinarhöfund sem fulltrúa Íslendinga verður endurnýjaður á næstunni. Nýi samningurinn er til fjögurra ára, frá 1. janúar
2013 og til 31. desember 2016.

MAT Á MARKMIÐUM OG ÁRANGRI
NVL
Á árinu var gerð úttekt á starfsemi NVL. Norræna ráðherra-

DISTANS, TENGSLANET UM UPPLÝSINGATÆKNI Í NÁMI OG
KENNSLU

nefndin fól Námsmatsstofnuninni í Danmörku, EVA (Dan-

Fulltrúi Íslands hefur verið ábyrgur fyrir starfsemi Distans-

marks evalueringsinstitut) að meta starfsemi NVL með tilliti

fjarkennslunetsins. Netið hefur tileinkað árin 2011 og 2012

til nýrra markmiða sem starfseminni voru sett árið 2009.

vinnu við hvernig hægt er að nýta upplýsingatækni í námi og

Niðurstöður matsins voru afar jákvæðar. Þær leiddu í ljós að

kennslu sem lið í byggðaþróun. Á tímabilinu mars 2011 til

NVL hefði eflst mikið á tímabilinu. Markmiðin hefðu verið

september 2012 skipulagði Distans sex málþing um hlutverk

mikilvæg fyrir starfsemina og að þverfagleg nálgun í tengsl-

tæknistuddrar kennslu við byggðaþróun. Verkefnið hófst í

anetum, þemum og verkefnum var vellukkuð.

mars 2011 suður í Rudkøbing í Danmörku. Í september 2011

Í skýrslunni kemur einnig fram að NVL hafi tekist að

var haldið til Þórshafnar í Færeyjum og í nóvember sama ár

ná meginmarkmiðinu um að skapa góðan vettvang fyrir

til austurs í Mikkeli í Finnlandi. Á árinu 2012 voru haldin þrjú

umræðu um fullorðinsfræðslu. Þá þykir miðlun upplýsinga

málþing í norðrinu, í febrúar í Kiruna í Norður-Svíþjóð, í maí

hafa tekist vel og netið hafa náð til breiðs hóps á alls staðar

norður í Húsavík á Íslandi og að endingu í september sl. í

á Norðurlöndunum. Í kjölfar skýrslunnar hefur Norræna

Kautokeino í Norður-Noregi. Hátt í þriðja hundrað manns

ráðherranefndin ákveðið að halda starfsemi NVL áfram nýtt

tóku virkan þátt í málþingunum og lögðu sitt af mörkum í

fjögurra ára tímabil.

hópastarfi og umræðum. Skýrsla með niðurstöðum úr verk-

Eins og áður sagði er NVL vettvangur. Auk þess að sitja í

efninu er væntanleg fyrir árslok.

móðurnetinu bera fulltrúar landanna ábyrgð á starfi eins eða

Distans-netið hélt einnig röð fjögurra vefstofa á vormán-

fleiri faghópa, sérfræðinetum eða vinnuhópum. Starfsemi

uðum 2012. Þemað var nýsköpun í námi og kennslu. Vef-

þessara hópa er afar fjölbreytt og spannar yfir mismunandi

stofurnar voru haldnar 13. febrúar, 13. mars, 13. apríl og 14.

svið, eins og náms- og starfsþróun, raunfærnimat, færni-

maí. Þá var haldin ein vefstofa á haustdögum í tengslum við

þróun og fjarkennslu eða tæknistutt nám. Fjöldi Íslendinga

ráðstefnu um upplýsingatækni í fullorðinsfræðslu 4. októ-

tekur þátt í starfi hópanna á einn eða annan hátt en fjöldi

ber.

Íslendinga, sem hafa tekið þátt í viðburðum á vegum NVL,
hefur aukist verulega, árið 2007 voru þeir 329 af heildarfjölda þátttakenda sem var 2.118 manns. Árið 2011 tóku
alls 487 Íslendingar þátt í viðburðum á vegum NVL en þá

FÆRNIÞRÓUNARVERKEFNI NVL
2009–2012

hafði heildarfjöldi þátttakenda nær tvöfaldast og var 3.862

Fulltrúi Íslands hefur enn fremur stýrt framkvæmd færniþró-

manns.

unarverkefnis NVL 2009–2012. Tveir norrænir hópar hafa
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Norræna tengslanetið um nám fullorðinna, fulltrúi Finna: Pirkko Sartoneva, fulltrúi Norðmanna Petter Kjendli, fulltrúi Svía Asta Modig, fulltrúi Dana Maria
Marquard, fulltrúi Íslands Sigrún Kristín Magnúsdóttir, vefstjóri Larry Kärkkäinen, framkvæmdastjóri Antra Carlsen og verkefnastjóri Albert Einarsson.

komið að verkefninu, annars vegar hópur sem markaði stefnu

inn í samstarfi við FA og Sérfræðisetur í ævilangri náms- og

og skipulagði framkvæmd verkefnisins og hins vegar hópur

starfsráðgjöf, (SÆNS).

fræðimanna sem vann við greiningu og skýrslugerð. Dagana

Þann 9. desember 2011 hélt NVL morgunverðarfund um

8. og 9. september 2011 var haldin ráðstefna í Lundi í Svíþjóð

gæði í starfsmenntun og fullorðinsfræðslu. Hann var haldinn

þar sem fræðimennirnir lögðu fram greiningu sína til umfjöll-

í samstarfi við landsskrifstofu menntaáætlunar Leonardo da

unar og fengu gagnlegar athugasemdir. Vinna fræðimann-

Vinci, FA, Euroguidance, Quall Quality Assurance in Lifelong

anna var kynnt á ráðstefnu EAEA, (European Association for

Learning og Cedefop, Refernet og fór fram á Hótel Reykjavík

the Education of Adults; eaea.org) og NVL í Brussel 17. og 18.

Natura, 112 þátttakendur sóttu fundinn.

nóvember 2011 af Sigrúnu Kristínu Magnúsdóttur og Öntru

Þann 12. janúar 2012 var haldin ráðstefna á Nordica Hil-

Carlsen framkvæmdastjóra NVL. Nánari umfjöllun um verk-

ton undir heitinu „Hvað þarf fullorðinsfræðarinn að kunna?“

efnið og afrakstur þess er í grein Ingegerd Green í ritinu.

Ríflega 100 manns sóttu ráðstefnuna en hún var samstarfsverkefni FA og NVL og Menntavísindasviðs Háskóla Íslands.
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Dagana 11. og 12. september fengu FA of NVL sendinefnd frá Færeyjum í heimsókn. Markmið heimsóknarinnar

NVL hefur í samstarfi við ýmsa aðila staðið að ráðstefnum

var að læra af reynslu Íslendinga af raunfærnimati. Starfs-

og fundum um fjölbreytt efni á Íslandi á síðastliðnu ári. Þann

menn FA skipulögðu heimsóknir til ýmissa aðila sem standa

3. nóvember 2011 var fundur með kynningu á skýrslunni

að raunfærnimati á Íslandi. Heimsóknin var í tengslum við

Voice of Users og niðurstöðum hennar. Yfirskrift fundarins

fund sérfræðinganets NVL um raunfærnimat í Reykjavík en

var: Hlustum við á þau? Um viðhorf fullorðinna til náms- og

sérfræðingar úr netinu voru aðalfyrirlesarar á ráðstefnu sem

starfsráðgjafar. Fundinn sótti á fjórða tug og hann var hald-

haldin var 13. september á Hótel Reykjavík Natura. Yfir-
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skriftin var Gæði í raunfærnimati. Rúmlega 70 þátttakendur
voru á ráðstefnunni.

UM HÖFUNDINN

Fimmtudaginn 4. október var haldin ráðstefna um beitingu

Sigrún Kr. Magnúsdóttir starfar sem sérfræðingur hjá

upplýsingatækni í námi og kennslu í samstarfi við Menntavís-

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Hún er ritstjóri Gáttar og

indasvið Háskóla Íslands, Rannsóknarstofu í upplýsingatækni

fulltrúi Íslands í norrænu tengslaneti um nám fullorðinna.

og miðlun og námsbrautina Nám fullorðinna. Ráðstefnan

Sigrún Kristín hefur B.A.-próf frá Háskóla Íslands í norsku,

hófst í hátíðarsal Háskóla Íslands með opnunarávarpi og aðal-

tónlistarfræðum og heimspeki, M.Sc.-próf í stjórnsýslu og

fyrirlestrum. Síðan var haldið til hádegisverðar á Hótel Sögu.

ferðaþjónustu frá University of Massachusetts og kennslu-

Að honum loknum var boðið upp á átta vinnustofur um ólíkar

réttindi frá Kennaraháskóla Íslands. Hún hefur sinnt ýmsum

nálganir og aðferðir við að nýta upplýsingatækni í kennslu.

störfum við menntun og fræðslu fullorðinna frá 1987, sem

Upplýsingum um það sem efst er á baugi á sviði full-

framkvæmdastjóri fræðsluráðs hótel- og veitingagreina

orðinsfræðslu er miðlað reglulega. Stuttar fréttir eru birtar í

og kennslustjóri Hótel- og matvælaskólans í MK og

fréttabréfi NVL sem sent er út til næstum 2.000 árskrifenda

Listaháskóla Íslands. Sigrún Kristín hefur einnig þýtt margar

hvaðanæva af Norðurlöndum. Fréttabréfið kemur út í þremur

bækur, bæði kennslubækur og bókmenntaverk.

útgáfum, finnskri, íslenskri og danskri/norskri/sænskri 11
sinnum á ári, alla mánuði ársins nema júlí. Þá gefur einnig
NVL einnig út tímaritið DialogWeb sem hægt er að nálgast
á Fésbókinni á slóðinni: http://www.facebook.com/pages/
DialogWeb/142346992541137?ref=hl. Frá Íslandi hafa birst
sjö greinar og viðtöl í ritið á árinu 2012. Áskrift að bæði rafrænu fréttabréfi NVL og tímaritinu DialogWeb er ókeypis. Við
bjóðum nýja áskrifendur velkomna til að skrá sig á slóðinni
http://www.nordvux.net/page/28/page.htm.
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