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Heiti verkefnis: Talþjálfun atvinnuleitenda í Austurlandi
Nafn styrkþega: Austurbrú ses
Útdráttur:
Íslenskunámskeið hafa verið víða á Austurlandi síðustu árin. Þau hafa verið vel sótt á flestum
stöðum. Það er þó vandkvæðum bundið að ná í hópa á minnstu stöðunum. Eitthvað er um að
nemendur keyri á milli en það er aldrei æskileg staða bæði eru veður oft válynd um
vetrartímann auk þess að ekki allir hafa yfir bíl að ráða. Það er líka stundum erfitt á fá
nemendur á kvöldnámskeið sérstaklega konur sem eru með ung börn og eiga menn sem vinna
vaktavinnu.
Markmiðið í þessu verkefni var að ná til atvinnuleitenda á smærri stöðum en einnig þeirra sem
skila sér ekki á kvöldnámskeið. Þar er ekki um stóra hópa að ræða en alltaf eru einhverjir sem
komast ekki á námskeið á hefðbundnum tíma þó viljinn sé til staðar. Ekki er um hefðbundið
námskeið að ræða heldur talþjálfun og leitast við að finna íslenska aðila af atvinnuleysisskrá
til að sjá um talþjálfunina. Reynt er að hafa umræðuefnið fjölbreytt og tengja það sem mest
við daglegt líf. Miðað var við að hvert verkefni stæði yfir í sex vikur og aðilar hittust tvisvar í
viku tvo tíma í senn og þá helst fyrir hádegi þar sem algengt er að konur í atvinnuleit séu með
börn á leikskóla fyrir hádegi og því æskilegasti tími dagsins til að ná til sem flestra.

Project Title: Talþjálfunu atvinnuleitenda í Austurlandi
Name of Grantee: Austurbrú ses
Abstract:
Icelandic courses have been held in various places in the eastern part of Iceland for the last
years. In most places there have been adequate number of students except for the smallest
places where there have been problems in getting enough students to form groups. Sometimes
the students have to drive between places when attending courses which is not convenient
because of bad weather during the wintertime and also not all of the students own a car.
Sometimes there are difficulties in finding students to attend evening courses, especially
women with young children and husbands working nightshifts.
The main goal of this project was to reach the unemployed in smaller places but also those
who are not able to attend evening courses. It´s not a large group but there are always some
people who are not able to attend courses during the regular evening hours even though they
want to. This is not a conventional Icelandic course but more of a course with emphasis on
spoken Icelandic and the aim is to find unemployed Icelanders to act as teachers. We tried to
have various topics and relate to everyday life. Each project lasted for six weeks og the
students and teachers met twice every week for two hours at a time. The meetings usually
took place in the mornings which turned out to be the most convenient time for the
unemployed women who have children attending kindergarten at that time of the day.

