
  

Símenntun í samfélagi fyrir alla 

B-Inclusive – adult education for all 

Um verkefnið 

Leitað var eftir því vernig hægt er að aðlaga aðstæður til að opna fötluðu fólki aðgengi að símenntun og almennri 

fullorðinsfræðslu og hverjar eru helstu hindranir eða forsendur til að vel takist til. 

Verkefnið er samstarfsverkefni fjármagnað með styrk frá Nordplus voksen  

Þátttakendur voru frá fjórum Norðurlandaþjóðum og þremur Eystrasaltsþjóðum. Alls átta stofnanir og félög sem 

koma að námi og þjónustu fyrir fullorðið fatlað fólk, unnu sameiginlega að því að setja fram leiðbeiningar um hvernig 

hægt er að skapa fullorðnu fötluðu fólki aðgang að símenntun og framhaldsfræðslu til jafns við aðra. 

Fjölmennt tók þátt í verkefninu og unnu þær Helga Gísladóttir og Anna Soffía Óskarsdóttir verkefnið af hálfu 

Fjölmenntar. Leituðu þær fanga í samstarfi við nokkra verkefnastjóra og þjónustunotanda í fullorðinsfræðslu fyrir 

fatlaða í símenntunarstöðvum og öðrum stofnunum sem veita fullorðnu fötluðu fólki menntun. 

Niðurstöður verkefnisins eru settar fram, sem leiðbeiningar um aðlögun námsaðstæðna og eru kynntar á vef 

Fjölmenntar:  

Skipulagning símenntunar í samfélagi fyrir alla, almennar leiðbeiningar 

http://www.fjolmennt.is/is/fraedsla-og-namsgogn/simenntun-fyrir-alla  

Skipulagning símenntunar fyrir fólk með þroskahömlun í samfélagi fyrir alla.  

Leiðbeiningar fyrir skipulagningu fullorðinsfræðslu með þátttöku fólks með þroskahömlun 

http://www.fjolmennt.is/static/files/Simenntunfyriralla/PDFskjol/6-skipulagning-simenntunar-fyrir-folk-

med-throskahomlun-i-samfelagi-fyrir-alla.pdf   

 

Meiri upplýsingar má á vef Fjölmenntar, símenntunar og þekkingarmiðstöð http://www.fjolmennt.is/.  

Einnig bendum við á vef Þroskahjálpar, http://www.throskahjalp.is/ heimasíðu Einhverfusamtakanna, 

http://www.einhverfa.is/  og hjá þjónustuaðilum fyrir fólk með þroskahömlun. Einnig má fá meiri 

upplýsingar með því að snúa sér beint til þessarra aðila 

Skipulagning símenntunar fyrir sjónskert fólk í samfélagi fyrir alla.  

Leiðbeiningar fyrir skipulagningu fullorðinsfræðslu meðþátttöku sjónskerts fólks 

http://www.fjolmennt.is/static/files/Simenntunfyriralla/PDFskjol/7-skipulagning-simenntunar-med-

adgangi-blindra-og-sjonskertra.pdf  

Meiri upplýsingar má fá á vef verkefnisins http://www.b-inclusive.net/additional-guidelines-visual-

impaired/  ekki þýtt á Íslensku,  

Einnig bendum við á heimasíðu blindrafélagsins http://www.blind.is/ og vef Þjónustu- og 

þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda http://midstod.is/ og þjónustuaðila fyrir blint 

og sjónskert fólk. Einnig má fá meiri upplýsingar með því að snúa sér beint til þessarra aðila 

Skipulagning símenntunar fyrir heyrnarskert fólk í samfélagi fyrir alla  

Leiðbeiningar fyrir skipulagningu fullorðinsfræðslu með þátttöku heyrnarskerts fólks 

http://www.fjolmennt.is/static/files/Simenntunfyriralla/PDFskjol/8-skipulagning-simenntunar-med-

adgangi-heyrnarskertra.pdf  

Skipulagning símenntunar fyrir fólk með Döff-táknmál í samfélagi fyrir alla  

Leiðbeiningar fyrir skipulagningu fullorðinsfræðslu með þátttöku táknmálsmælandi fólks 

http://www.fjolmennt.is/static/files/Simenntunfyriralla/PDFskjol/9-skipulagning-simenntunar-med-
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adgangi-taknmalsnotenda.pdf  

 

Meiri upplýsingar má fá á vef verkefnisins http://www.b-inclusive.net/additional-guidelines-hearing-

impaired-persons/) ekki þýtt á Íslensku,  

Einnig bendum við á heimasíðu Félags heyrnarlausra http://www.deaf.is/, vef samskiptamiðstöðvar 

heyrnarlausra og heyrnarskertra http://www.shh.is/ og þjónustuaðila fyrir heyrnarskert og heyrnarlaust 

fólk.  

Einnig má fá meiri upplýsingar með því að snúa sér beint til þessarra aðila 

 

Við bendum einnig á heimasíðu verkefnisins http://www.b-inclusive.net/ 

Almennar leiðbeiningar, (enska:  

http://www.b-inclusive.net/general-guidelines/,  

Leiðbeiningar um hvernig megi mæta fólki með þroskahömlun og aðra viðamikla námserfiðleika (E: http://www.b-

inclusive.net/learning-disabled/). 

Leiðbeiningar um hverngi megi mæta sjónskertu eða blindu fólki 

(E: http://www.b-inclusive.net/visual-impaired/) 

Ítarlegri leiðbeiningar um hvernig mæta megi blindu fólki 

E: http://www.b-inclusive.net/additional-guidelines-visual-impaired/ ekki þýtt á Íslensku 

Leiðbeiningar um hvernig mæta megi fólki með heyrnarskerðingu  (E: http://www.b-inclusive.net/hearing-

impaired/  

Ítarlegri leiðbeiningar um hvernig megi mæta fólki með heyrnarskerðingu (E: http://www.b-

inclusive.net/additional-guidelines-hearing-impaired-persons/) ekki þýtt á Íslensku, Leiðbeiningar um 

hvernig mæta megi táknmálstalandi fólki (E http://www.b-inclusive.net/sign-language-users/) 

Best practices - Opstacles 

Á heimasíðu verkefnisins er einnig sagt frá góðum dæmum um fullorðinsfræðslu frá öllum 

samstarfslöndunumhttp://www.b-inclusive.net/denmark og fjallað um helstu forsendur og hindranir í 

hinum ýmsu löndum. http://www.b-inclusive.net/denmark-1 

 

 

Viðhorf ungs fólks í Evrópu til sameiginlegs náms fyrir alla 

er Erasmus+ verkefni frá árinu 2012. Það er ekki 

hluti af verkefninu B-inclusive, en forvitnilegt að 

skoða við skipulagningu Framhaldsfræðslu í 

samfélagi fyrir alla. 

 https://www.european-

agency.org/publications/ereports/young-views-

on-inclusive-education   

Íslenska: https://www.european-

agency.org/sites/default/files/young-views-on-

inclusive-education_YoungViews-2012IS.pdf 
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