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Inngangur 
DEAL verkefnið hefur það markmið að útbúa aðgengilegt námsefni um notkun stafrænna miðla í 
frumkvöðlastarfsemi fyrir eldra fólk. Verkefnið varð til í kjölfar ábendinga Framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins um almennan skort á frumkvöðlafærni eldra fólks og vaxandi atvinnuleysis 
meðal þeirra. Einnig vegna þeirra tækifæra sem stafrænir miðlar bjóða upp á, sérstaklega í tengslum 
við atvinnusköpun í eigin rekstri. Verkefnið styður við viðkvæma markhópa sem eru að undirbúa sig 
fyrir óhjákvæmileg áhrif stafvæðingar og er sérstaklega litið til tækifæra í frumkvöðlastarfsemi fyrir 
eldri konur í dreifbýli. 

DEAL notendahandbókin þjónar þeim tilgangi að tryggja gæði verkefnisins á sama tíma og hún leitast 
við að hámarka virði, dreifingu og framtíðaráhrif þess. Hún samanstendur af leiðbeiningum sem ætlað 
er að samþætta og viðhalda árangri verkefnisins út líftíma þess. Þær eru sniðnar að stefnumótendum 
og sérfræðingum sem starfa við fræðslu og menntamál innan ESB (EES) og vilja nýta afurðir 
verkefnisins í starfsemi sinni. 
 
DEAL verkefnið https://www.projectdeal.eu/index.php fór fram á árunum 2020 - 2022 og er hannað 
með þarfir fullorðinna í huga sem hafa ekki lokið hefðbundnu framhaldsskólanámi. Það gefur 
nemendum tækifæri til að stofna fyrirtæki með  aðstoð stafrænnar tækni, með sjálfstýrðu námi í 
gegnum nýstárlegan og notendavænan vettvang. Handbókin er einn af grunnþáttum DEAL Erasmus+ 
verkefnisins og byggir á rannsóknum sem spanna fjögur lönd og samevrópskt sjónarhorn ESB. 
Verkefnið hefur verið prófað af tölfræðilega marktækum fjölda þátttakenda og verið staðfest af sjö 
samstarfsstofnunum. Í gögnum verkefnisins má finna leiðbeiningar til kennara um miðlun námsefnis, 
tillögur um blandaða námsgetu og innleiðingu aðferða til fjarnáms sem byggja á skilgreiningum um 
opinn fræðsluvef (e. open educational resources, OER). 
 
Í handbókinni er einnig að finna skýrar leiðbeiningar um notkun efnisins og tækjabúnaðar. Þar eru 
nákvæmar upplýsingar sem eru hugsaðar fyrir hagsmunaaðila sem vilja hagnýtar, hnitmiðaðar og 
viðeigandi upplýsingar fyrir kennslu. Við vinnslu námskeiðsins fóru fram yfirgripsmiklar prófanir og 
endurskoðun sem enduðu með jákvæðum niðurstöðum.  
 
Þessi handbók er hönnuð til að vera hagnýtur og hentugur leiðarvísir fyrir áhugasama um DEAL 
verkefnið. Hnitmiðað yfirlit yfir niðurstöður verkefnisins, uppbyggingu þess og miðlun má finna í 
viðauka 1. 
  

https://www.projectdeal.eu/index.php


 

       
 

1. Útlínur og uppbygging fræðsluefnis 
Leiðbeiningum um miðlun fræðsluefnisins má skipta í þrjá meginkafla: 

● Almennar hugleiðingar 
● PPT sniðmát  
● Leiðbeiningar 

 
Önnur tilmæli eru eftirfarandi:  

1. Námskeiðin á að útfæra með einföldum hugtökum sem hentar öllum skólastigum. 
2. Námskeiðin eiga að vera skýr, auðveld og hafa gott notagildi.  
3. Námskeiðin skulu hafa skýra almenna lýsingu, leitarorð, sjálfsmatstæki (5 fjölvalsspurningar 

eftir hvert námskeið), heimildaskrá, orðalista, markmið um námsárangur og allar viðeigandi 
upplýsingar sem fylgja eiga leiðbeiningunum. 

4. Netnámskeiðin skulu ekki að vera lengri en 45 mínútur, til þess að halda athygli notenda. Því  
er mælt með því að hvert námskeið sé ekki lengra en 1500 orð / 10 blaðsíður. 

5. Stuttir og grípandi titlar.  
6. Efni námskeiðanna skal vera auðvelt í notkun, formið stutt og skýrt og sniðið að þörfum 

notenda.  
7. Hver samstarfsaðili þróar leiðbeiningar og eina ppt kynningu fyrir hvert námskeið. Innihaldi er 

raðað í:  
a. Námskeið  

i. Kafla 
1. Undirkafla á textaformi  

8. Hvert námskeið felur í sér:  
a. Hagnýt ráð (eitt fyrir hvern kafla). 
b. Orðalista (5 fyrir hvern kafla). 
c. Heimildaskrá. 
d. Eitt sjálfsmatspróf með 5 rétt/rangt svörum eða krossaspurningum og tengdum 

svörum. 
e. Stutt myndbönd: Ef þörf krefur er hægt að skapa þau með fríum verkfærum eins og 

Powtoon, sem er ókeypis fyrir 3 mínútna myndband. Þegar þau hafa verið útfærð er 
þeim deilt á opnu YouTube rásinni og þaðan eru þau flutt á svæðið fyrir opið 
menntaefni (OER) til að hámarka sýnileika efnisins. 

 
Í tveimur viðaukum sem fylgja skjalinu munu lesendur og notendur finna PPT sniðmátið (viðauki 1) og 
Word sniðmát sem samstarfsaðilar nota til að þróa og ramma inn fræðsluefnið (viðauki 2).  
  



 

       
 

2. Prófanir og endurskoðun á efninu 
Fræðsluefnið undirgekkst viðamiklar prófanir áður en það fékkst samþykkt og staðfest. Með 
staðfestingu er átt við:  
"Staðfesting þar til bærs aðila á því að námsárangur (þekking, færni og/eða hæfni) sem einstaklingur 
hefur aflað sér í formlegu eða óformlegu umhverfi hafi verið metinn út frá fyrirfram ákveðnum 
viðmiðum og sé í samræmi við viðurkennda staðla"1. 
 
Helstu markmið DEAL varðandi prófanir og staðfestingu voru (1) að miðla efni námskeiðanna til 150 
nemenda í vinnustofum, (2) að safna saman, greina og samræma endurgjöfina (3) að leggja lokahönd 
á fræðsluefnið, þar með talið þýðingar og þróun leiðbeininga um frekari notkun námsefnisins. 
 
Með hliðsjón af sérstökum reglum um heilsu og öryggi vegna Covid-19 voru leiðbeinendur hvattir til 
að koma með skapandi lausnir við að nýta þá möguleika sem boðið er upp á með blönduðu námsformi. 
 
Útkoman, þar sem blandað nám átti sér stað, var hentugt verkfæri sem hefur það markmið að efla 
færni, hæfni og þekkingu fullorðinna nemenda hvað varðar stafrænan fyrirtækjarekstur. 
 
Aðferðafræðin sem notuð var í tengslum við prófunarferlið árið 2022 var innblásin af 
hugmyndaramma KASH (Knowledge, Attitude, Skills, Habit). Þar var áherslan lögð á þekkingu, viðhorf,  
færni, venjur og gott samstarf við nemendur. 
 
Í upphafi námskeiðs var lagt upp með það að byggja upp traust innan hópsins og þátttakendur voru 
hvattir til að tjá sig og tala saman. Unnið var út frá gildum jafningjafræðslu þar sem notast var við 
áskoranatengt nám (e. Challenge Based Learning, CBL). M.a. voru ákveðnar öráskoranir valdar úr 
mælaborði til að vinna með. 
 
Nemendum var tryggt umhverfi þar sem þeir upplifðu öryggi og frelsi til að tjá skoðanir án þess að 
finna fyrir vanþóknun kennara eða hópmeðlima. 
 
Í prófunarferlinu og innan KASH hugmyndavinnunnar var notast við leikjavæðingu (e. Gamification) 
sem í þessu samhengi hafði það markmið að fanga áhuga nemenda og hámarka þátttöku þeirra með 
því hvetja til ákveðinna breytinga á hugarfari og hegðun. 
 

• Þekking þátttakenda var prófuð með spurningakeppnum sem hannaðar voru af kennurum.  
Við gerð spurninganna voru menningarleg viðmið hvers samstarfslands höfð í huga. 

• Unnið var með viðhorf þátttakenda með því að nota sviðsmyndir (e. Scenario Based Learning). 
Þar gafst kostur á að ramma inn gagnvirka atburðarás með leikjum sem hannaðir voru í 
kringum frásagnir af frumkvöðlastarfsemi og leiddu til sérsniðinna aðgerðaáætlana. 

• Færni þátttakenda var metin með teymiskynningum þar sem teymin fengu það verkefni að 
móta hugmynd um stafrænt fyrirtæki. Þátttakendur voru beðnir um að búa til 
viðskiptahugmynd sem hægt væri að byggja á. Ekki var gert ráð fyrir sundurliðuðum 
kostnaðarútreikningum. Þess var einungis krafist að nemendur sýndu hvernig hægt væri að  
að rannsaka valda þætti námskeiðsins og að þeir gætu rökstutt niðurstöður sínar. Hvert lið átti 
svo að kynna niðurstöðurnar munnlega í pallborði. 

• Venjur þátttakenda voru kannaðar með því að nota verkefni (e. Case Study) með sérstakri 
áherslu á bestu starfsvenjur. Mælt var með því að nota þessi verkefni til að meta hvort 
þátttakendum væri þegar farið að líða vel í hlutverki stafræns frumkvöðuls. Þau voru einnig 
notuð til að meta þátttöku nemenda á opnum fræðsluvef (OER). Verkefnin voru talin henta 

 
1 Heimild: CEDEFOP, 2008; Evrópuráðið, 2012. 



 

       
 

sérstaklega vel fyrir stafræna tækni og voru innifalin í DEAL verkfærakistunni sem öflugt tæki 
til að hvetja og vekja áhuga fullorðinna nemenda. 

 
Mælt var með því að leiðbeinendurnir veldu sér viðeigandi leikjavæðingarverkfæri til að auðvelda 
þátttakendum að setja sig inn í frumkvöðlastarfið. Þó að leikjavæðing væri megin nálgunin var mælt 
með því að einum eða fleiri gestafyrirlesurum yrði auk þess boðið að kynna þátttakendum reynslu sína 
af stofnun og rekstri sprotafyrirtækis. Mælt var með því að þátttakendur fengju afrit af kynningum 
þeirra fyrirfram til að geta betur undirbúið umræðufundina með þeim. 
 
Til að tryggja gæði verkefnisins voru settar upp tvær ánægjukannanir, ein fyrir þátttakendur og önnur 
fyrir leiðbeinendur. Lykilatriðið í könnununum að kanna hversu viðeigandi endanotendum myndi 
finnast notkun opins fræðsluvefs.    
 
Ánægjukannanirnar voru byggðar á þremur grundvallarspurningar: 

● Er vettvangurinn notendavænn og auðvelt vafra um efnið? 
● Er efni námskeiðsins gagnlegt, viðeigandi og árangursríkt? 
● Finnst upprennandi stafrænum frumkvöðlum gagnlegt að nota opinn fræðsluvef? 

 
Niðurstöður prófana leiddu í ljós jákvæð viðbrögð notenda og staðfestu að upprennandi stafrænir 
frumkvöðlar hefðu góða getu til að nýta sér námskeiðið án sérstaks utanaðkomandi stuðnings. 
 
DEAL samsteypan vottar að prófunarferli verkefnisins uppfyllti öll skilyrði ESB um framkvæmdina og 
mælir með aðferðafræðinni fyrir stefnumótendur og aðra hagsmunaaðila. 
 
 
3. Skipulag námskeiðsins 
Samstarfsaðilarnir í DEAL notuðu mismunandi aðferðir til að skipuleggja námskeiðið í starfi sínu. Sumir 
voru með æfingar augliti til auglitis á meðan aðrir notuðu æfingar á netinu:  
 
"Vegna Covid-19 var þjálfunin skipulögð á netinu í gegnum Zoom vettvang. Við stýrðum tveimur 
námskeiðum í einni lotu. Innihald opins fræðsluvefs (OER) var fullkomlega aðlagað að netkennslunni í 
gegnum kerfi eins og Zoom eða Skype. Hvert námskeið stóð í 1 klst. Kennarinn útskýrði efni 
námskeiðisins, gaf dæmi og spurði þátttakendur spurninga.  Þar sem DEAL snýst um reynslu fullorðinna 
nemenda var samþykkt að tvö námskeið yrðu prófuð með leiðbeinendum í fullorðinsfræðslu til að ná 
fram sjónarmiðum kennara jafnt sem nemenda." 
 
 
4. Nálgun við markhóp 
Í DEAL notuðu samstarfsaðilarnir mismunandi aðferðir til að ná til þátttakenda, bæði á netinu og augliti 
til auglitis:  
Til þess að geta skráð þátttakendur á námskeiðin, höfðum við samband við nokkur landssambönd með 
tölvupósti og upplýstum þau um dagsetningu, áherslur og markmið þjálfunarinnar. Við buðum einnig 
upp á tengil til að taka þátt í þjálfun á netinu. Það var áhugavert að nota samfélagsnet til að ná til sem 
flestra. Samskipti við markhópa og mögulega þátttakendur voru í gegnum tölvupóst og 
samfélagsmiðla, bæði okkar eigin og félaga okkar." 
 
 



 

       
 

5. Fyrirkomulag kennslustofunnar 
Í prófunarferlinu notuðu samstarfsaðilarnir efnið á mismunandi hátt. Sumir kynntu efni námskeiðsins 
á netfundi. Þeir notuðu glærukynningu DEAL þar sem kennararnir útskýrðu innihaldið og notuðu dæmi 
til að útskýra helstu hugtökin: 
 

• Að lokinni kennslu mæltum við með því að þátttakendur færu yfir efni DEAL á netinu, tækju 
sjálfsmatsprófin á netinu og veittu endurgjöf um námsefnið með þar til gerðu eyðublaði á 
netinu. 

• Æfingarnar fóru fram á netinu með aðstoð kennara. Spurningum þátttakenda var svarað og 
endurgjöf um kennsluna veitt. 

• Allar prófanir kennara voru framkvæmdar á netinu og þeir veittu endurgjöf með þar til gerðum 
eyðublöðum. 

• Með því að taka upp kennsluna gefst þátttakendum tækifæri til að fara yfir efnið aftur síðar ef 
þörf krefur.  

 
 
6. Hvatning nemenda 
Fullorðnir nemendur voru mjög áhugasamir um gagnsemi efnisins. Almennt töldu þeir allt efnið vera 
gagnlegt og áhugavert og sérstaklega fannst þeim verkfærin fyrir sprotafyrirtæki og fyrirtækjaþróun 
mikilvæg. Áhugi fullorðinna nemenda kom auk þess fram í gegnum spurningar þeirra og athugasemdir 
á námskeiðinu, sem voru almennt nokkuð jákvæðar. 
 
Almenn ánægja var meðal fullorðinna nemenda með að geta fengið aðgang að vettvanginum til að 
taka fleiri námskeið en þau sem kynnt voru, til að auka þekkingu sína.  
 
Nokkrir nefndu mikilvægi þess að hafa dæmi eða sögur úr raunveruleikanum bæði til að skilja efnið 
betur og til að muna.  
 
 
7. Endurgjöf nemenda 
Endurgjöf þátttakenda er mikilvæg til að bæta gæði kennslunnar og fá nýjar hugmyndir að 
framtíðarþjálfun. Hægt er að safna endurgjöf óformlega í samtali við þátttakendur hvort sem er meðan 
á kennslu stendur eða eftir á.  Það má gera með samtali á staðnum, símtali eða netspjalli.  Einnig er 
hægt að safna skriflegum athugasemdum á netinu (t.d. með Microsoft Forms, Google Forms, Survey 
Monkey og Jamboard) til að fá skjóta og hnitmiðaða endurgjöf frá þátttakendum. Einnig má notast við 
skriflega endurgjöf með eyðublöðum eftir því hvað hentar þátttakendum best.  
Einn leiðbeinandi skipulagði t.d. hugarflugsfund í lok námskeiðsins þar sem hann safnaði tillögum og 
hugmyndum með því að lesa upphátt spurningarnar á eyðiblaði fyrir endurgjöf. 
Endurgjöfin sem safnað var á prófunartímabilinu var almennt mjög jákvæð:  

• Nemendur töldu að efni námskeiðsins væri fyrst og fremst hagnýtt og að það uppfyllti 
núverandi þarfir þeirra.  

• Einn jákvæðasti þátturinn var að efni námskeiðsins væri aðlagað að grunnþekkingu. Þetta var 
talið gott til að halda athygli og einbeitingu. 

• Lengd og fyrirkomulag kaflanna var talið fullnægjandi og hvatti til virkrar þátttöku.  
• Þátttakendum líkaði fjöldi námskeiða, fjölbreytni fræðsluefnis, framboð þess á fjórum 

tungumálum og möguleikinn á að hlaða niður námskeiðunum. 
• Kennarar og umsjónarmenn fullorðinsfræðslu sem höfðu prófað tvö námskeið töldu að efnið 

væri vel kynnt og aðgengilegt. Einnig að það væri upplýsandi og gagnlegt.  



 

       
 

• Þátttakendum fannst jákvætt að upplýsingarnar væru settar fram á einfaldan og skýran hátt, 
fræðsluefnið væri hnitmiðað og auðskiljanlegt.  
 

 
8. Ráðleggingar um miðlun efnis 

• Gagnlegt er að nota sem flest dæmi úr raunveruleikanum við kennslu til að sýna fram á notkun 
hugtakanna. 

• Hvert námskeið stóð í eina klukkustund. Mögulega væri heppilegra að lengja þau aðeins til að 
bæta við hagnýtum verkefnum. Til dæmis að búa til vefsíðu eða blogg og auka sýnileika á 
netinu. 

• Í netkennslu er gagnlegt að taka upp loturnar og deila með þátttakendum. Þetta gefur 
möguleika á að fara yfir efnið á tíma sem hentar hverjum og einum.  

• Nokkrir þátttakendur nefndu mikilvægi þess að kennarar færu dýpra í efnið og ræddu það við  
þátttakendur í stað þess að lesa bara það sem stæði á glærunum. Það hjálpar þátttakendum 
að muna efnið. 

• Nokkrir þátttakendur nefndu að það væri gagnlegt að hafa hagnýt ráð í lok hverrar 
glærukynningar. 
 

 
9. LÆRDÓMUR 

1. Á heildina litið staðfesti endurgjöfin að opni fræðsluvefurinn (OER) samanstæði af einföldum, 
auðlærðum þáttum og ráðum fyrir upprennandi stafræna frumkvöðla.  

2. Námsefnið var auðlesið og skiljanlegt og innihélt viðeigandi og gagnlegar upplýsingar. 
3. Uppröðum námsþáttanna skref fyrir skref hámarkaði þátttöku notenda. 
4. Myndefnið var frábært og sérstaklega hjálplegt fyrir þá notendur sem styðjast aðallega við 

sjónrænt efni. 
5. Námskeiðin fóru langt með að útskýra stafræna færni. 
6. Á sama tíma buðu aðstæður upp á hvatningu til ígrundunar, aukins umboðs, meiri þátttöku og 

persónulegs þroska. 
7. Til að missa ekki af lykilhugtökum í orðalistanum er mikilvægt að hann sé settur fram í 

stafrófsröð og að öll hugtök séu meðtalin. 
8. Einn af samstarfsaðilunum verkefnisins, EQUAL Ireland, setti fyrirvara um notkun hugtaksins 

„námskeið“ (e. module) þar sem það hefur sérstakar fræðilegar merkingar á Írlandi. Hugtakið 
"module" getur einnig þvælst fyrir endanotendum DEAL þar sem merking þess getur verið 
óskýr. Ennfremur gæti hugtakið „fjölval“ (e. polyvalency) valdið misskilningi í 
fjölmenningarlegu umhverfi. Hugtakið "kafli" (e. unit) gæti hafa verið heppilegra en 
niðurstöður prófana sýndu ekki fram á að þátttakendur ættu í neinum erfiðleikum með 
hugtakið "unit". 

9. Námskeiðin tólf fjalla að langmestu leyti um stafræna færni. Þó að gott sé að hafa stafræna 
markaðssetningu í verkefninu, þá hefði verið gott að hafa einnig aðra þætti sem tengjast 
sprotafyrirtækjum s.s. hagkvæmnigreiningu, markaðsrannsóknir og viðskiptaáætlun ásamt 
sérhæfðum þáttum eins og mörkun og markaðssetningu áhrifavalda sem venjulega teljast  
hluti af sambærilegum verkefnum. 

10. Eitt af lykilviðfangsefnum samtímans er "grænkun" (e. greening). Það felur í sér hugtök eins 
og umbúðir og flutninga sem hugsa þarf sérstaklega til í fyrirtækjarekstri. 

11. Út úr prófununum kom að þörf var á viðbótar bakgrunnsefni. 
12. Ein af lykilspurningum prófananna var hvort markhópurinn gæti notað opinn fræðsluvef (OER) 

án aðstoðar kennara. Útkoman leiddi í ljós að það reyndist öllum afar einfalt og þetta atriði 
fékk jákvæða endurgjöf frá fullorðnum nemendum og kennurum. 



 

       
 

13. Þar sem framkvæmd DEAL verkefnisins lenti í miðjum Covid-19 heimsfaraldrinum var ákveðið 
að  aflýsa fjölþjóðlegum fundum og skipta þeim út fyrir mánaðarlega fjarfundi. Í fyrstu höfðu 
samstarfsaðilarnir EQUAL Ireland áhyggjur af því að það gæti skaðað framkvæmd verkefnisins. 
Niðurstaðan var engu að síður sú að mánaðarlegir fjarfundir tryggðu markvissari stjórnun og 
leiddu auk þess til betri yfirsýnar og betri viðleitni samstarfsaðila til verkefnisins.  

14. Þrátt fyrir að reglulegir mánaðarlegir Zoom-fundir hafi tryggt þétt og gott samstarf hefði 
verkefnið getað notið góðs af verkefnastjórnunartæki (e. project management tool). En þar 
sem það var ekki hluti af verkefnaumsókninni kom ekki til þess.  



 

       
 

10. Viðauki 1 - DEAL verkefnið 
DEAL verkefnið varð til í kjölfar ábendinga Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um almennan skort á 
frumkvöðlafærni eldra fólks og vaxandi atvinnuleysis meðal þeirra (sjá hér að neðan). Einnig vegna þeirra 
tækifæra sem stafrænir miðlar bjóða upp á, sérstaklega í tengslum við atvinnusköpun í eigin rekstri. Verkefnið 
styður við viðkvæma markhópa sem eru að undirbúa sig fyrir óhjákvæmileg áhrif stafvæðingar og er sérstaklega 
litið til tækifæra í frumkvöðlastarfsemi fyrir eldri konur í dreifbýli. Ytri öfl munu halda áfram að knýja fram 
breytingar - hraðar tækniframfarir, alþjóðavæðingu, loftlagsbreytingar og þéttbýlismyndun. Þær munu hafa 
þýðingarmikil áhrif á fyrirtæki um alla Evrópu. 
 

MARKMIÐ VERKEFNISINS 
Helstu markmið þessa verkefnis eru að veita notendum í markhópnum þekkingu og færni til að nýta möguleika 
stafrænna miðla í þróun eigin reksturs, í nýsköpunar- eða frumkvöðlastarfsemi. Í kynningarstarfi og prufukeyrslu 
á efninu er stefnt að því að ná til yfir 150.000 manns. 
 
 

VERKEFNIÐ 
 

VINNUFYRIRKOMULAG 
Verkhluti 1 
Að þróa notendavænan opinn vettvang fyrir námsefni í þeim tilgangi að hýsa fræðslu- og þjálfunaráætlun sem og tilheyrandi úrræði til hagsbóta fyrir 
markhópinn: https://www.projectdeal.eu/ 
 

Verkhluti 2 
Kortlagning á gangverki og þróun s.k. silfurhagkerfis og virkrar öldrunar. Þetta er gert í þeim tilgangi að tryggja, með notkun sameiginlegrar 
aðferðafræði, að brugðist sé við raunverulegum en ekki ætluðum þörfum markhópsins. Þessar niðurstöður eru aðgengilegar á 
https://www.projectdeal.eu/mapping.php 
 
Verkhluti 3 
Verkfærakista sem útbúin er í þeim tilgangi að miðla þekkingu, færni og hæfni til markhópsins. Alls eru 52 námskeið og 52 leiðbeiningar í boði á fjórum 
tungumálum (13 á hverju tungumáli) með skýringarmyndböndum. Yfir 900 notendur hafa nú þegar notað DEAL þjálfunina, 48 dæmisögur eru fáanlegar 
á fjórum tungumálum (12 á hverju tungumáli), 202 orðalistafærslur á fjórum tungumálum og yfir 40.000 einstakar heimsóknir komið á vefsíðu 
verkefnisins hingað til. 
 

Verkhluti 4 
Framleiðsla DEAL notendahandbókarinnar og stöðuskýrslunnar í þeim tilgangi að gera fyrirtækjum og notendum kleift að skilja, framkvæma og njóta 
góðs af niðurstöðum verkefnanna. Bæði skjölin má finna á: https://www.projectdeal.eu/op-manual.php 

 

HELSTU NIÐURSTÖÐUR VERKEFNISINS OG ÁHRIF, í stuttu máli ... 
● Vel heppnuð vinna sem skilað var á réttum tíma og eins og upphaflega var lýst 
● Uppfyllir öll markmið umsóknarinnar  
● Hópur einstaklinga úr markhópi verkefnisins nýtur meiri þekkingar, færni, hæfni og sjálfstrausts til að 

þróa stafrænt frumkvöðlastarf. 
● Viðeigandi fræðslu- og þjálfunaráætlun (á sviði stafræns frumkvöðlastarfs og sjálfstæðs 

fyrirtækjareksturs) sem stendur öllum til boða. 
● Notendahandbók og stöðuskýrsla sem gerir niðurstöður verkefnisins aðgengilegar til frekari notkunar. 
● Lækkun hlutfalls íbúa innan ESB sem búa ekki yfir stafræna færni 
● Hækkun hlutfalls íbúa innan ESB sem hafa stofnað til sjálfstæðs atvinnurekstrar eftir að hafa hlotið 

fræðslu í gegnum menntunar- og þjálfunaráætlunina í DEAL verkefninu. 
 

Tilteknir hópar íbúa á landsbyggðinni, konur og eldra fólk munu hafa einstakt gagn af DEAL þar sem verkefnið 
styður þessa hópa sérstaklega til að takast á við þær áskoranir sem þeir standa frammi fyrir. 
 

https://www.projectdeal.eu/
https://www.projectdeal.eu/mapping.php
https://www.projectdeal.eu/op-manual.php
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