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Útgefið af:  
New Skills Network er þematengt samstarfsnet sem styrkt var af  Evrópusambandinu á árunum 2010 – 
2012. Í samstarfinu tóku þátt 15 Landskrifstofur Menntaáætlunar Evrópusambandsins, í Austurríki, Belgíu, 
Búlgaríu, Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, Ungverjalandi, Íslandi, Ítalíu, Litháen, Hollandi, Noregi, Póllandi, 
Svíþjóð og Slóvakíu.  
www.newskillsnetwork.eu 
 
Þessi bæklingur var gefinn út með stuðningi Menntaáætlunar Evrópusambandsins. 
 
Í bæklingnum koma fram skoðanir höfunda og tekur Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ekki ábyrgð á 
notkun þeirra upplýsinga sem þar er að finna.   
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

FORSAGAN 

Evrópski vinnumarkaðurinn breytist stöðugt og þróast. Það sama má segja um þá færni sem við þurfum 
að hafa til að mæta kröfum vinnumarkaðarins. Spár segja fyrir um að í framtíðinni þurfi menntunar-
stigið að vera hærra og samsetning þekkingar og færni að vera önnur en í dag, m.a. þarf að taka tillit til 
lýðfræðilegra breytinga í Evrópu og heims sem er að breytast efnahags- og vistfræðilega. 
 

„Ný þekking fyrir ný störf“, New Skills for New Jobs 
(NSNJ) er yfirskrift á stefnumörkun Evrópu-
sambandsins. Það miðar að því að brúa bilið á milli 
menntunar og vinnumarkaðar, sjá fyrir hvers konar 
færni verður þörf fyrir og leggja áherslu á að 
menntunin mæti þörfum atvinnulífs í Evrópu. 
 
Í NSN samstarfsnetinu hafa sérfræðingar, notendur 
og stefnumótendur hvaðanæva úr Evrópu verið 
kallaðir saman til  að ræða málin og skiptast á 
skoðunum. Umræðan hefur að mestu snúist um 
þær áskoranir og breytingar sem gera þarf til að 
tryggja að Menntaáætlun Evrópusambandsins og 
þær áætlanir sem taka við af henni leggi áfram 

virka áherslu á að menntunin sé í takt við þarfir atvinnulífsins og að boðið  og sé upp á uppfærslu færni 
í gegnum þróunarsjóði Evrópusambandsins.  
 
Mikil vinna hefur verið lögð í tillögur NSN samstarfsnetsins. Haldnir voru fjölmargir fundir og viðburðir 
með þátttöku sérfræðinga, notenda, stefnumótenda og styrkþega þar sem farið var yfir stefnumótandi 
forgangsatriði Evrópusambandsins. Markmið tillagnanna er að:  
 

 Undirstrika mikilvægi spár um færni til framtíðar og að menntun og þjálfun mæti þörfum atvin-

nulífsins.  

 Draga athygli fræðslustofnana, námskeiðshaldara, fyrirtækja og annarra sem starfa innan 

menntageirans að ávinningi þess að taka þátt í Menntaáætlun Evrópusambandsins og hvetja til þess 
að  verkefni sem þar hafa verið unnin séu nýtt vel. 

 Ýta undir að gerð verði fleiri og betri verkefni þar sem þróuð verði ný tæki og aðferðir til að fylla í 

færnigloppur í Evrópu. Verkefnin skulu miðuð að þörfum bæði einstaklinga og fyrirtækja.  

 Hafa áhrif á og taka þátt í að móta Menntaáætlun Evrópusambandsins og næstu kynslóðir mennta-

og þjálfunaráætlana.  

 Hafa áhrif á stefnumótandi þróun í málaflokknum til framtíðar og þróun forgangsatriða í menntun 

bæði á lands- og Evrópuvísu.  

 
Allir sem hagsmuna eiga að gæta varðandi menntun alla ævi eiga að taka sameiginlega ábyrgð á 
innleiðingu þessara tillagna. Það gildir jafnt á landsvísu og Evrópuvísu, á öllum menntunarstigum, í 
öllum atvinnugeirum , á stefnumótunarsviði sem og á meðal notendanna sjálfra. 
 

Hvernig þekkingu þarf til 
að mæta breyttum 
kröfum evrópska 
vinnumarkaðarins? 

 
Hvaða nýju færni, 
aðferða og búnaðar 
þarfnast evrópska 
menntakerfið? 
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TILLÖGUR 
 
 
 

 Kynna stefnumörkun ESB „Ný færni fyrir ný störf“ bæði innanlands og í Evrópu:  Innlendir hagsmu-

naaðilar (þ.á.m. styrkþegar) þurfa að vera meðvitaðri um markmið og tilgang þessa mikilvæga stef-

numótandi frumkvæðis Evrópusambandsins. Þörf er á öflugra kynningarátaki til að festa raunveruleg 

áhrif NSNJ stefnumörkunarinnar í sessi innan Menntaáætlunarinnar. Framkvæmdastjórn Evrópusam-

bandsins ætti að leiða átakið í samvinnu við Landskrifstofurnar sem sjá um framkvæmd Menntaáætlu-

narinnar.  

 rúa bilið milli menntunar/þjálfunar og atvin-

nulífsins:  Þörf er á auknu samstarfi og 

samræðum bæði á stefnumótunar- og noten-

dastigum með það fyrir augum að bæta svör 

menntakerfisins við þörfum vinnumarkaðarins 

bæði innanlands og í Evrópu og sjá til þess að 

menntaframboðið sé við hæfi.  

 Auðvelda stefnumótun um færni og færniuppfærslu  innan lítilla og meðalstórra fyrirtækja:  Mörg 

lítil og meðalstór fyrirtæki skortir þau úrræði sem þarf til að þróa og uppfæra færni sem oft er 

grundvöllur fyrir áframhaldandi starfsemi þeirra. Þar af leiðandi er stöðug þörf fyrir kerfi, áhöld og 

aðferðir til að auðvelda færniþróunarferlið í litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Fagfélög og 

fræðsluaðilar ættu að taka virkari þátt  og veita litlum og meðalstórum fyrirtækjum betri stuðning.  

 Styrkja hlutverk atvinnugreinanna  við frekari færniþróun: Samvinna innan atvinnugreinanna er 

lykillinn að miðlun þekkingar meðal fyrirtækja innan greinanna og þróun sérhæfðrar þekkingar og fær-

ni innan atvinnugeirans. Þverfagleg samvinna getur einnig stutt yfirfærslu á góðum starfsvenjum og 

komið frumlegum færniblöndum til leiðar.  

 Leggja meiri áherslu á ráðgjöf á vinnustaðnum:  Ráðgjafarþjónusta getur reynst fyrirtækjum og stof-

nunum gagnleg við að skilgreina fræðsluþarfir og uppfæra færni starfsmanna sinna.  

 Stuðla að samheldni, samráði og samvinnu milli ólíkra undirsviða innan menntunar og þjálfunar: Ýta 

ætti undir aukna samvinnu á milli ólíkra undirsviða menntunar og þjálfunar innan núverandi (og tilvo-

nanandi) styrkjaáætlana og aðgerða með það fyrir augum að bjóða upp á heildstæða og samþætta 

áætlun sem viðurkennir þarfir atvinnulífsins á virkan hátt.  

 Nýta framtíðarspár betur: Nauðsynlegt er 

að geta séð fyrir hvaða þekkingar er þörf í 

framtíðinni og gera viðeigandi ráðstafanir í 

menntakerfinu ef tryggja á samkeppnishæfni 

Evrópu á heimsvísu. Færnispár geta gert 

menntakerfinu og fræðsluaðilum kleift að 

tryggja að framboð þeirra sé í takt við þarfir 

atvinnulífsins og spegli þær ætíð.  
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Kennarar og leiðbeinendur geta 
uppfært þekkingu sína með því að 
taka þátt í mannaskiptaverkefnum, 
en þau eru í boði innan margra 
áætlana Evrópusambandsins. 

Fjölþjóðleg mannaskipti eru góð leið til 
að kynna mikilvægi nýrrar færni:  
Í vinnustaðanámi eykst starfsþekking 
gjarnan auk þess sem almenn færni 
eflist, (t.d. hæfileikinn til að vinna í hópi). 
Stundum er vinnustaðaþjálfun erlendis 
eina leiðin til að öðlast ákveðna færni.  



 

 

 

 

 Gera tölfræðilegar spár um færni til framtíðar aðgengilegri: Fjöldi hagsmunaaðila innan 

menntageirans (t.d. vinnuveitendur, nemendur, ráðgjafar og fræðsluaðilar), geta hugsanlega nýtt 

sér tölfræðilegar færnispár. Allir þurfa samt á því að halda að upplýsingarnar séu settar þannig 

fram að það sjáist um leið hvernig þær geta þjónað þörfum þeirra. Þeir sem sjá um gerð færnispáa 

ættu að hugsa um að koma upplýsingunum betur á framfæri og notfæra sér fjölbreytt úrval ólíkra 

miðla til gera þær aðgengilegar. 

 Stuðla að og efla vinnustaðanám á öllum stigum: Vinnustaðirnir eru alvöru námsumhverfi þar 

sem bæði stjórnendur á öllum stigum og starfsmenn hafa möguleika á að auka færni sína (t.d. að 

stjórnendur fái þjálfun í notkun samskiptamiðla og starfsmenn fái möguleika á að kynnast 

fyrirtækjum í öðrum löndum í gegnum starfmannaskipti). Þeim sem enn eru ekki á vinnumarkaði 

bjóðast einnig góð tækifæri til vinnustaðanáms sem starfsnemar eða lærlingar. 

 Ýta undir að einstaklingar noti Europass möppuna: Einstaklingar geta notað tvö af fimm skírteinum 

í Europass möppunni, Europass ferilskrána og Europass tungumálavegabréfið. Skírteinin eru mik-

ilvægur, sameiginlegur grunnur til að skrá nám, færni og hæfi, sérstaklega þá sem fengist hefur 

með þátttöku í mannaskiptaverkefnum á milli landa. Gert er ráð fyrir að aukin notkun þessara skí-

rteina auðveldi vinnuveitendum í Evrópu að sjá þá færni og viðurkenningu sem fengist hefur á 

þennan hátt.  

 Koma á sameiginlegum viðmiðum fyrir færni:  Þó vel hafi gengið að þróa og innleiða samræmdar 

aðferðir og aðgerðir varðandi gæði, hæfi og færniþróun (t.d. EQF, ECVET, ESCO) í Evrópu, skortir 

samhæfð úrræði til notkunar á þeim. Með því að taka upp eina aðferð þar sem sjónum er beint að 

Námsafrakstri, væri hægt að einfalda staðfestingar- 

og vottunarferlið og gera upplýsingarnar aðgengi-

legri fyrir viðeigandi hagsmunaaðila, þ.m.t. einstaka 

nemendur. 

 Útskrifa sveigjanlega einstaklinga með hagnýta 

færni á mörgum sviðum:  Nauðsynlegt er að 

fræðsluaðilar íhugi færniþróun í víðtækum skilningi. 

Ekki nægir að uppfylla þarfir dagsins í dag heldur 

þarf að líta lengra fram í tímann og taka upp menn-

tunar- og þjálfunaraðferðir sem auka ráðningarhæfi 

einstaklinga þrátt fyrir að kröfur um færni hafi 

breyst. Nauðsynlegt er að leggja áherslu á aðlögun-

ar- og yfirfærslumöguleika, einblína ekki á þarfir 

einnar atvinnugreinar heldur hugleiða þarfir atvin-

nulífsins í víðara skilningi (þ.e. blanda  saman al-

mennri og sérhæfðri þekkingu). Með þeirri aðferð 

verður þekkingarsvið einstaklinga í laginu eins og 

bókstafurinn T. Leggurinn á T-inu táknar djúpstæða færni á aðalþekkingarsviði viðkomandi, en 

strikið fjölbreytta yfirfæranlega færni, t.d. í stjórnun, fjármálum og viðskiptum. Hagnýt færni á 

mörgum sviðum mun auka starfshæfni einstaklinga til muna.  
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 Uppfæra kennslu- og þjálfunaraðferðir og þekkingu þeirra sem miðla: Nauðsynlegt er að kennsla og 

þjálfun sé sveigjanleg, sjálfbær, aðgengileg, skilvirk, áhrifarík, frumleg og nemendamiðuð. Leggja ætti 

áherslu á Námsafrakstursaðferðina til að fá starfsmenn með réttu færnisamsetninguna fyrir atvin-

nulífið. Til að ná þessu markmiði er þörf á að þekking og færni kennara og leiðbeinenda sé stöðugt 

uppfærð.  

 Halda áfram að koma góðu verklagi á framfæri:  Á undanförnum árum hafa verið unnin fjölmörg 

verkefni sem tengjast nýrri færni. Sum þeirra hafa fengið styrk frá Menntaáætlun Evrópusambandsins. 

Samt sem áður fer oft lítið fyrir upplýsingum um þann góða árangur sem mörg þeirra hafa náð. Það 

sannar þörfina fyrir áframhaldandi kynningu, yfirfærslu og notkun á vel heppnuðum verkefnum, 

afurðum, niðurstöðum og reynslu.  
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Fyrirmyndarverkefnin úr New Skills Network hafa 
verið merk með NSN merkinu í ADAM 
gagnagrunninum. Þar er að finna upplýsingar um 
öll verkefnin. www.adam-europe.eu/
thematicgroup/NSNJ 

Fylgstu með okkur á Facebook: facebook.com/newskillsnetwork 



 

 

Listi yfir 22 fyrirmyndarverkefni 

Country Year Programme Project Title Organisation 

GR 2007 Erasmus 
ERABEE-TN - Education and Research in Biosystems (or 

Agricultural and Biological). Engineering in Europe; a 
Thematic Network 

Agricultural University of At-
hens 

PT 2007 Erasmus 
Employability & Entrepreneurship: Tuning Universities & 

Enterprises 
Universidade Católica Portugu-

esa 

SI 2007 Erasmus 
Higher Education as a Generator of Strategic 

Competences 
Univerza v Ljubljani 

IT 2008 Erasmus Female Engineers Pushing Innovation in Companies Università di Bologna 

PT 2008 Erasmus Future Skills for Biotechnology 
Universidade Católica Portugu-

esa 

IT 2008 Erasmus 
Matching Higher Education and Enterprises Towards Uni-

versities and Stakeholders 
Università di Ferrara 

PL 2009 Erasmus Skills For The Future 
Instytut Badań nad Demokracją 

i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym 

FI 2009 Leonardo 
Nature Based Entrepreneurs and Vocational Education 

Training Providers Learning and Working Together 
(ENVOLWE) 

University of Helsinki - Ruralia 
Institute 

SE 2007 Leonardo Guidance in the workplace 
Centrum för Flexibelt Lärande 

(CFL) 

SE 2008 Leonardo 
Improved Future; Vocational Guidance for an Improved 

Future for Immigrants 
Folkuniversitetet 

DK 2008 Leonardo TrainerGuide - A webtool for in-company trainers 
Professionshøjskolen Metropol 

- Danmarks Forvaltningshoj-
skole 

FR 2008 Leonardo 
Transfert Européen des Apprentissages et Méthodologies 

en Ecoconstruction - TEAM ECO CONSTRUCTION 

Neopolis - Chambre de 
Commerce et d'Industrie de la 

Drome 

CZ 2009 Leonardo 
Matching skills with vacancies for the organisation of 

sustainable VET 
Bankovní institut vysoká škola 

a.s. 

FR 2009 Leonardo Build Ecologically with Alternative Material GIP FCIP de Basse-Normandie 

TR 2006 Leonardo 
From Farm to Fork Food Safety Specialist Training 

Programme 
Kalite Sistem Laboratories 

Group 

DE 2009 Leonardo 
Adapting and Installing an international vocational training 

for Renewable Energy  (Aire) 
Friedrich-List-Schule 

NL 2008 Leonardo Transport Training in European Perspective VTL 

NL 2008 Leonardo Best practices in vocational needs analysis for SMEs 
Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego SA 

DE 2009 Leonardo 
Towards a European Qualification for Service and Main-

tenance in the Solarenergy Sector 

Berufsfortbildungswerk Gem-
einnützige Bildungseinrichtung 

des DGB GmbH 

IT 2009 Leonardo Transcultural Skills for Health and caRE 
Azienda Sanitaria Locale (ASL) 

Napoli 2 Nord 

AT 2007 Leonardo Youth Employment Support (YES) die Berater 

AT 2008 Leonardo 
Euro Crafts 21 - Developing Competence for 

Sustainable Management in European Handicraft 

PLENUM - gesellschaft für 
Fanzheitlich nachhaltige 

Entwicklung Gmbh 



 

 

 

 

 VIÐ ÞURFUM AÐ HORFA TIL FRAMTÍÐAR OG VINNA AÐ LANGTÍMA-

LAUSNUM 

 STJÓRNAR MENNTUNIN VINNUMARKAÐINUM EÐA ÖFUGT ? 

 Í FRAMTÍÐINNI VERÐUR EKKI BARA ÞÖRF FYRIR NÝJA FRÆNI Í 

NÝJUM STÖRFUM, ÞAÐ VERÐUR LÍKA ÞÖRF FYRIR NÝJA FÆRNI Í 

GÖMLUM ATVINNUGREINUM  

 HLUTI VINNUAFLSINS ÁRIÐ 2020 ER NÚ ÞEGAR Á 

VINNUMARKAÐINUM 

  NÝJAR ATVINNUGREINAR OG NÝ FÆRNI SNÝST EKKI EINGÖNGU 

UM NÚTÍMATÆKNI  

 UNDIRBÚIÐ YKKUR FYRIR HEIM SEM ER AÐ BREYTAST  

 LÍNULAGA KENNSLUAÐFERÐIR EIGA EKKI LENGUR VIÐ, HEIMURINN 

ER AÐ BREYTAST OG VELGENGNI BYGGIR Á ÞVÍ AÐ AÐFERÐIRNAR 

BREYTIST LÍKA 

UMMÆLI FRÁ ÞÁTTTAKENDUM Í NSN VERKEFNINUUMMÆLI FRÁ ÞÁTTTAKENDUM Í NSN VERKEFNINUUMMÆLI FRÁ ÞÁTTTAKENDUM Í NSN VERKEFNINU 

Upplýsingar um alla viðburði, ráðgjöf 
frá utanaðkomandi aðilum og 
grunnupplýsingar  er hægt að nálgast á 
heimasíðu NSN verkefnisins: 
www.newskillsnetwork.eu 


