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Erasmus+ 
meira fé, fleira fólk, fjölbreytt tækifæri 

 
 40% aukning á fjármagni frá fyrri áætlun 

 15 milljarðar evra til ársins 2020 
 

 4 milljónir manna á faraldsfæti við nám, starfsnám, 
kennslu, starfsþjálfun og sjálfboðaliðastörf 
 

Ísland nýtur smæðarinnar þegar kemur að fjárveitingu 

4,5 milljónir evra til úthlutunar í menntahluta 2014 

Um 7000 Íslendingar á faraldsfæti til 2020 



Erasmus+  
„0pnar dyr út í heim“  
 

 
Markmið & 
skipulag 
 
  
 
 



Markmið 

Europe 2020 – stefna ESB um vöxt 
og þróun til 2020 
 

 Hlutfall útskrifaðra 30-34 ára með 
háskólagráðu 40%  

 Ísland 2012: 42.8% 
  

 Brotthvarf:  10% af 18-24 ára án 
framhaldsskólaprófs   

 Ísland 2012: 21,9% 

 Ráðningarhæfi: 82% af 20-34 ára 
með vinnu þremur árum eftir útskrift 

 á ekki við Ísland 

 
 

Education & Training 2020 – 
forgangsatriði ESB í menntun til 2020 

 

1. Stuðla að námi alla ævi & ýta undir 
að fólk sé á faraldsfæti 

2. Auka gæði og skilvirkni náms og 
starfsnáms 

3. Stuðla að jafnræði, félagslegri 
samheldni og virkri þátttöku í 
samfélagi 

4. Efla sköpunargáfu og 
frumkvöðlastarfsemi á öllum 
skólastigum 

 
 



Skipulag 

Erasmus+ 

Flokkur 1  

(Key Action 1) 

Nám og þjálfun 

Flokkur 2  

(Key Action 2) 

Stefnumiðuð 
samstarfsverkefni 

Flokkur 3  

(Key Action 3) 

Stuðningur við 
stefnumótun 

Menntaáætlun 
ESB 

 
Grundtvig 
Erasmus 
Leonardo 
Comenius 
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Æskulýðsáætlun 
ESB 

Ungt Fólk í 
Evrópu 

Aðrir verkefnaflokkar: 
 Jean Monnet 
 Íþróttir 

Fyrri áætlanir Ein ný áætlun 



Erasmus+ þátttökulönd 

Evrópusambandslöndin  
eru nú 28  
+ EFTA löndin (- Sviss 2014) 
+ Umsóknarland (Tyrkland)  
+ Makedónía 
 
önnur lönd kunna að taka 
þátt á seinni stigum áætlunar 



Fullorðinsfræðsla 
 
Áherslur & 
breytingar 



evrópsk markmið í fullorðinsfræðslu 

Allar umsóknir þurfa að taka mið af evrópskum 
stefnumiðum, sbr., „Europe 2020“ og „Education & 
Training 2020“ 

 15% fullorðinna (25-64 ára) taka þátt í námi alla ævi (LLL) 

  þátttökuhlutfall á Íslandi 25% (LFS, 2012) – 8% í Evrópu 

Sértæk áherslusvið innan fullorðinsfræðslu 

 atvinna (employment) 

  grunnfærni (basic skills) – sjá sláandi niðurstöður PIAAC  

=> einstaklingar með lágt menntunarstig taka síður þátt í endur-
/símenntun, lægri atvinnuþátttaka; eru oftar undir fátæktarmörkum 

 



evrópsk forgangsatriði í 
fullorðinsfræðslu 

European Agenda for Adult Learning (2011) 
  Sýn til 2020 

  aðgengi að fullorðinsfræðslu; þátttaka eldri borgara; samtal kynslóða 
  aukin vitund fullorðinna/atvinnurekenda á mikilvægi fullorðinsfræðslu 
  sveigjanlegar námsleiðir; áhersla á nemanda og hæfniviðmið; námsráðgjöf 
  þátttaka aðila vinnumarkaðar, sveitarfélaga osfrv., 
 

  Áherslusvið 
  gera nám alla ævi og hreyfanleika (mobility) að veru leika 
  auka gæði og skilvirkni menntunar & þjálfunar 
  stuðla að jafnræði, félagslegri samheldni og virkri þátttöku í samfélagi í 

gegnum fullorðinsfræðslu 
  nýta sköpun og auka nýsköpun í fullorðinsfræðslu 
  bæta þekkingargrunn um fullorðinsfræðslu og fylgjast með árangri 

(mikilvægast) 
 



Flokkur 2 – samstarfsverkefni  
 

Leik,- grunn,- og 
framhaldsskólar 
 
Áherslur & 
breytingar 
 
 
  
 
 



evrópsk markmið fyrir skóla 

Að auka faglega hæfni 

Að víkka skilning á kennslufræðilegum aðferðum 
og stefnum 

Að styrkja hæfni til að uppgötva ný tækifæri til 
fag- og starfsþróunar 

Að auka tungumálkunnáttu 

Að stuðla að ánægju í starfi 

Að styðja við starfsþróun þeirra sem starfa að 
menntamálum 

 



evrópsk forgangsatriði fyrir skóla 

Grunnfærni (key competences) 

Brotthvarf nemenda (early school leaving) 

Menntunarfræði ungra barna (early childhood 
education and care) 

Efla og bæta faglega ímynd kennarastarfsins 
(revising and strengthening  the profile of the 
teaching profession)  



Nám og þjálfun 
Skólar & 
Fullorðinsfræðsla 

 
 Hvað er styrkt 
 Hver getur sótt 



Nám og þjálfun – skólar & fullorðinsfræðsla 

Hvað? 

Styrkir til stuttra dvala í þátttökulöndum Erasmus+ 
  Dvalarlengd: 2 dagar (+ ferðadagar ) – 2 mánuðir. 

 

Styrkir sem stuðla að faglegri starfsþróun starfsfólks 
skóla/stofnana, s.s. 

Skólastjórnendur 

Kennarar og 

Annað starfsfólk 

Aðilar sem koma að mótun og kennslu fullorðinna 
 

 



 
Nám og þjálfun – skólar & fullorðinsfræðsla 

Fyrir hverja?  

 Tilgangur ferða: 
Gestakennsla hjá samstarfsskóla 
 Starfsþjálfun, s.s. þátttaka á námskeiðum, 

fagtengdum námsstefnum, eða starfskynning/þjálfun 
hjá samstarfsstofnun (job shadowing) 

 
 Þátttakendur eru: 
starfsfólk/kennarar; leik, grunn-, og framhaldsskólar 
 starfsfólk sem vinnur fyrir stofnun sem starfar á 

sviði fullorðinsfræðslu; skóli, stofnun eða fyrirtæki 
 

 
 
  

 
 



 

Nám og þjálfun – skólar & fullorðinsfræðsla 

Skilyrði umsóknar 
 

 

  Skólinn/Stofnunin sem sendir skal hafa markað sér 
stefnu um evrópskt samstarf (European Development Plan) 

Þjálfunin sem sótt er um skal  falla að/vera hluti af 
faglegri starfsþróun starfsfólks  

Það þarf að vera skýrt  
 hvernig starfsfólk er valið 

 hvernig undirbúningi er háttað 

 hvernig eftirfylgni er háttað    

Niðurstöður og lærdómur skulu vera vel kynntar og 
nýttar innan stofnunarinnar (dissemination) 

 

 

 



Nám og þjálfun – skólar & fullorðinsfræðsla 

Hvað er styrkt? 

Nám og þjálfun – skólar & fullorðinsfræðsla 

Ferðastyrkur Ferðastyrkir eru veittir í sex flokkum eftir 
fjarlægð til dvalarstaðar (sjá töflu) 

Einstaklingsstyrkur Styrkupphæð tekur mið af uppihalds-
kostnaði í dvalarlandi og lengd dvalar (sjá 
töflu) 

Skipulagsstyrkur Veitt er föst styrkupphæð 350€ til að 
standa straum af undirbúningi, þátttöku 
og eftirfylgni þátttöku 

Námskeiðsstyrkur Veitt er föst upphæð á dag 70€ að 
hámarki í 10 daga 
(skólar/fullorðinsfræðsla) 

Stuðningur vegna sérþarfa 
einstaklinga með fötlun 

Útlagður kostnaður vegna sérþarfa 
þátttakanda er greiddur 100% 



nám og þjálfun – skólar & fullorðinsfræðsla 

Hverjir geta sótt um styrk? (1) 
 

Einungis LÖGAÐILAR geta sótt um styrki, ekki einstaklingar  
 

Skólar: leik-, grunn- og framhaldsskólar; tónlistarskólar og 
listnámsskólar; frumgreinadeildir í háskólum 

 
Fullorðinsfræðsla:  fullorðinsfræðslustofnanir; 

símenntunarmiðstöðvar, aðilar vinnumarkaðar, 
félagasamtök, stofnanir og fyrirtæki sem sinna 
skipulagningu fullorðinsfræðslu 

 

 Hver aðili getur aðeins sent inn eina umsókn í nám og þjálfun  
í skóla eða fullorðinsfræðsluhluta á hverjum umsóknarfresti  
 
 



nám og þjálfun – skólar & fullorðinsfræðsla 

Hverjir geta sótt um styrk? (2) 

Fullorðinsfræðsla: 
Stofnanir sótt saman um náms- og þjálfunarstyrki fyrir 

marga smærri fullorðinsfræðsluaðila, stofnanir og 
fyrirtæki  í sama landi í svokölluðu samstarfsneti 
(consortium)   
 

Umsækjandi þarf í þessu tilviki ekki að vera 
fullorðinsfræðslustofnun en stofnanir sem senda 
þátttakendur erlendis þurfa að sinna fullorðinsfræðslu 
 

Hver fullorðinsfræðsluaðili, stofnun eða fyrirtæki á 
sviði fullorðinsfræðslu getur tekið þátt í samstarfsneti 
og sent sjálfur inn umsókn 



nám og þjálfun – skólar & fullorðinsfræðsla  

Mikilvæg atriði! 

Gildistími verkefna er 1 eða 2 ár 

 Lágmarksfjöldi þátttakenda: 1 - umsækjandi 

EKKI þarf að kynna samstarfsaðila í umsókn   

aukin gæði ef samstarfsaðilar eru kynntir 

 Samstarfsyfirlýsing aðeins nauðsynleg með verkefnum 
samstarfsneta (consortia í fullorðinsfræðslu)  

 Sé styrkbeiðnin hærri en 60 000 EUR, skulu þeir sem ekki 
eru opinberir aðilar skila fjárhagsuppgjöri til að sýna fram 
á fjárhagslegt bolmagn stofnunarinnar til að sinna 
verkefninu 
 

 



Erasmus+  
nám og þjálfun 
 
 

- Mat á 
umsóknum 

  
- Góð ráð! 
 
  
 
 



Nám og þjálfun – skólar & fullorðinsfræðsla 

Mat verkefna (criteria) 
 

Tenging verkefnis við stefnu ESB  
  Relevance (30 punktar) 

Gæði verkefnisins og framkvæmdar  
Quality of the project design and implementation  
    (40 punktar) 

Áhrif og dreifing niðurstaðna  
 Impact and dissemination (30 punktar) 

 
Sjá nánar í Erasmus+ Handbók 
- bls 57 (skólar) & bls 63 (fullorðinsfræðsla) 
 



Nám og þjálfun – skólar & fullorðinsfræðsla 

Góð ráð við undirbúning og umsóknarskrif (1) 

 Kynnið ykkur verkefnaflokkinn vel 
 Sjá Erasmus+ Handbók bls 47 – 53 og 215 – 219 

 

 Athugið hvort skólinn/stofnunin passar inn í verkefnaflokkinn, 
e.g. starfa ég við undirbúning og framkvæmd fullorðinsfræðslu? 

 

 Ef um einkaaðila er að ræða OG ef umsókn yfir 60 þúsund evrur 
 Hefur stofnunin fjárhagslegt bolmagn til að stýra verkefninu? 
 

 Kynnið ykkur vel ferlið við að skrá stofnun (PIC númer) og 
umsóknarferlið sjálft 
 Umsókn er rafræn og skilað inn rafrænt 
 Umsóknarfrestur er klukkan 11:00 (fyrir hádegi) 17. mars 
 

 Kynnið ykkur vel meginatriðin í mati umsókna 
 

 



Fyrirspurnir beinast til 
 

Skólar:  
Þorgerður Eva Björnsdóttir 
 
Fullorðinsfræðsla: 
María Kristín Gylfadóttir 
 
Vefsíða Landskrifstofu: www.erasmusplus.is  
Vefsíða ESB: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/index_en.htm 
 

http://www.erasmusplus.is/
http://www.erasmusplus.is/
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


 
 
 

UMSÓKNARFRESTIR 
 
 NÁM OG ÞJÁLFUN 
17. mars 2014 (11:00) 
 
 SAMSTARFSVERKEFNI 
30. apríl 2014 (11:00) 
 

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
www.erasmusplus.is 
ec.europa.eu/erasmus-plus 
Twitter: #ErasmusPlus 
Facebook: Erasmus+ og MenntESB 

 
 

 
Ljósmyndir: @SHUTTERSTOCK  


