
InterCultural Ísland

Guðrún Pétursdóttir, félagsfræðingur og kennari



⚫ Námskeiðshald

⚫ Þróun námsefnis

⚫ Ráðgjöf 

⚫ Rannsóknir

⚫ Evrópsk samvinna

InterCultural Ísland

is an independent, non-profit, non-governmental centre



I'm not a racist, but...

Markmið:

⚫ Að þróa aðferðir og efni til stuðnings

kennurum eða leiðbeinendum sem halda

námskeið gegn fordómum, mismunun og

hversdagsrasisma.

⚫ Efnið og aðferðirnar hafa sérstaklega í huga

þátttakendur á vinnustaðanámskeiðum þar

sem þeim hefur verið gert að mæta og hafa

mögulega mjög neikvætt viðhorf gagnvart

efninu og námskeiðinu.

Samstarfslönd

⚫ Ísland

⚫ Þýskaland

⚫ Rúmenía

⚫ Bretland

Vefsíða: www.inar.is

http://www.inar.is/


Verkefnastjóri
eða

Coordinator

Coordinate – to bring the different 

elements of a complex activity or 

organization into a relationship that 

will ensure efficiency or harmony.



Verkefnastjórnun Erasmus+
gott að hafa í huga

Hvað viljið þið frá verkefnastjórum 

þegar þið eruð samstarfsaðilar í 

verkefnum?



Verkefnastjórnun Erasmus+
gott að hafa í huga

⚫Þarft að vera inní öllu og deila öllu 

varðandi verkefnið

⚫Þú þarft að:

– Þekkja umsóknina inn og út

– Hafa yfirsýn yfir alla þætti verkefnisins

– Skilja fjármálahliðina, jafnvel þó þú sért með 

bókara í því að halda utan um bókhaldið



Í INAR, but… verkefninu

⚫ Gerðum „bilateral“ samning við samstarfsaðila

⚫ Bjuggum til handbók verkefnisins 

⚫ Höfðum „risk assessment“ lista sem við báðum 

alla partnera að fara yfir í byrjun og skoða 

reglulega

⚫ Notum eyðublað þar sem samstarfsaðilar fylla út 

yfirlit yfir unna daga og senda okkur á þriggja 

mánaða fresti

⚫ Notum eyðublað þar sem partnerar fylla út stutt 

mánaðaryfirlit yfir unnin verkefni

⚫ Notum form sem allir fylla út reglulega um miðlun 

(dissemination) 

file:///E:/INAR/Kynning f. verkefnastjóra/Partner Dissemination Diary IS.doc


Handbókin

⚫Samantekt verkefnisins í styttra máli

⚫Samstarfsaðferðir teknar saman á einn 

stað (hvernig ætlum við að hafa samskipti?, hvernig 

ætlum við að svara tölvupóstum (tímamörk)? Hvernig 

ætlum við að hafa fundina? Hvar ætlum við að vista allt 

efni? Hvar ætlum við að tala saman milli funda?...)

⚫Allar mikilvægar dagsetningar á sama 

stað

⚫Afurðir (IOs) teknar saman á einn stað 

með tímamörkum

⚫Öll eyðublöð á einum stað

file:///E:/INAR/Kynning f. verkefnastjóra/INAR handbook - FINAL.pdf

