
Prufu-námskeið

Í kjölfar starfsmannanámskeiða á Írlandi, þar sem handbók 
verkefnisins var prófuð, skipulagði hver þátttakandi í KNOW 
HUBs verkefninu námskeið í sínu heimalandi, alls sjö námskeið á 
Íslandi, Írlandi, Danmörk, Grikklandi, Rúmaníu, Spáni og Svíþjóð. 
Á námskeiðunum voru 10 heimamönnum boðin þátttaka þar 
sem handbókin og aðferðafræði KNOW HUBs var kynnt. 

HVAÐ ER NÆST Í KNOW HUBS VERKEFNINU?

NIÐURSTÖÐUR 
ÞÁTTTÖKUKANNANNA 
KOMU VEL ÚT

Þekkingarsetur, uppbyggjandi  
afl í dreifðum byggðum

töldu þjálfunaraðferðir 
námskeiðsins 
„framúrskarandi“ og 28.6%  
töldu  aðferðirnar „mjög 
góðar“, samtals 95,3%

82.8% 71.4%
töldu efni 
námskeiðisins 
auðskilið 

Verkefni þetta er unnið með styrk frá Erasmus+, samstarfsáætlun ESB. Útgáfa þessi endurspeglar eingöngu 
afstöðu höfundar. Framkvæmdarstjórn ESB ber enga ábyrgð á því hvernig upplýsingar úr henni eru nýttar.

töldu kynningu 
námskeiðsins 
„framúrskarandi“

66.7%

This project has been funded with support from the European Commission. This 
plan reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SUPPORTING TRAINERS AS 3M MENTORS  IN ADULT EDUCATION CENTRES
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Local Knowledge Centers as development HUBs in rural regions



Taktu þátt á KNOW HUBs vefsvæðinu    SMELLTU HÉR

KnowHubswww.know-hubs.eu

Evrópuverkefnið KNOW HUBs kynnir fyrir 
þekkingarsetrum hugmyndafræðina um 
3M: miðpunkt, miðlara og mótor frá Gunnari 
Grepperud og Tejre Thomsen (2001).  

KNOW-HUBS ÞJÁLFUN OG VEFSVÆÐI 
Afurðir verkefnisins eru þróun á 
valdeflandi kennsluefni fyrir fjölbreytta 
hæfniþætti auk vefsvæðis sem 
miðpunkt fyrir samstarf leiðbeinanda og 
þátttakenda á námskeiðum verkefnisins. 
Til að þróa og prófa kennsluefnið og 
vefsvæðið skipulögðu allir þátttakendur 
valdeflandi námskeið til að koma til móts 
við þarfir ungs fólks á sínu svæði, yfir 50 
ungmenni tóku þátt í boði KNOW HUBs. 

Allir þátttakendur voru mjög sammála 
eftirfarandi:

• að hæfniþættir þeirra hafi batnað 
með þátttöku á námskeiðinu

• að þeir muni án efa mæla með 
námskeiðinu til annarra ungmenna

• að þeir hafi öðlast aukna þekkingu 
á mikilvægi persónulegum vexti og 
símenntun

„Námskeiðið var frábært. 
Leiðbeinandinn hjálpaði mér að finna og 
þróa eiginleika sem ég vissi ekki að ég 
ætti til.“

„Námskeiðið hvatti mig í gegnum erfitt 
tímabil og hjálpaði mér að setja mér 
markmið.“

„Það besta er að fá stuðning leiðbeinandans 
hvenær sem þarf. Vefvæðið gaf okkur færi 
á að vera í sambandi eða senda skilaboð 
hvenær sem við þurftum.“

HVERNIG VAR UPPLIFUN 
ÞÁTTTAKENDA? 

Verkefnið er til 25 mánaða og þróað með 
stuðningi Evrópusambandsins í gegnum 
Erasmus+ áætlunina.

https://know-hubs.eu/
https://www.facebook.com/KnowHubs/
http://www.know-hubs.eu

