
Samstarfsverkefni

Kynningarstarf

og dreifing 
niðurstaðna



Kynning / áhrif ?

Kynning (dissemination)

• Mikilvægt að kynna verkefni 
fyrir öllum 
hagsmunaaðilum.

• Þetta erindi snýr að 
kynningum almennt

Áhrif (impact)

• Áhrif geta verið mjög mikil 
jafnvel þó um lítinn 
markhóp sé að ræða 

• Hverju breytir verkefnið?

• Dæmi: Nýtt námsefni í 
skógrækt



Vinnustofa næsta vor

• Landskrifstofan verður með vinnustofu um 
leiðir til að auka áhrif verkefna (IMPACT) 
næsta vor.

• Verkefnisstjórar fá boð á vinnustofuna þegar 
þar að kemur.



Dreifing niðurstaðna – kröfur í samningi

Grein I.10.2. Erasmus+ Project Results Platform
Vefsvæði verkefna

Verkefnisstjórum ber að skrá afurðir/afrakstur verkefnisins á sérstaka 
kynningarsíðu Erasmus+ verkefna á slóðinni:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
Leiðbeiningar á þeirri síðu.

Grein II.7.1. Visibility of Union Funding
Sýnileiki styrkveitanda
Allar upplýsingar sem dreift er varðandi verkefnið (t.d. bæklingar, 
plaköt, kynningar o.fl.) skulu tilgreina að verkefnið sé styrkt af 
Evrópusambandinu og bera merki þess:
Þegar fleiri merki eru notuð hefur blái fáninn neðst í vinstra horni 
þessarar glæru forgang.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects


Mikilvægt frá upphafi

o Erasmus+ verkefni: Mjög mikil áhersla 
á dreifingu niðurstaðna og áhrif á 
einstaklinga, stofnanir, samfélagið 

o Þið gerðuð áætlun í umsókn sem er
hluti af samningi

o Fjármagn í kynningu/dreifingu 
niðurstaðna fellur undir ,,Project 
management“ – information, 
promotion and dissemination e.g. 
brochures, leaflets, web info etc.“



Greinið markhóp(a) ykkar

• Greina þarfir notenda og tengsl notenda við verkefnið 

• Finna hagsmunaaðila og þá sem móta stefnu í menntun og 
atvinnulífi (svæðisbundið, á landsvísu og/eða Evrópuvísu)

• Finna hagsmunaaðila í nærumhverfi

• Skipuleggja aðgerðir til að tryggja nýtingu niðurstaðna á meðan á 
verkefni stendur og eftir að því lýkur

• Tryggja þátttöku allra þátttakenda verkefnisins (partnera) í 
dreifingu og kynningu, jafnvel þó einn þeirra haldi utan um 
framkvæmd



Gerið áætlun 

Áætlun um dreifingu/kynningu 

niðurstaðna

 HVAÐ á að kynna? 

 HVERJU á að dreifa?

 HVERNIG?

 HVENÆR? 

Áætlunin þarf að vera sveigjanleg 

til að hún uppfylli sem best þarfir 

samstarfsaðila og notenda



Hefðbundnar leiðir við kynningu

 Heimasíða verkefnis

 Kynningar á verkefni í öðrum stofnunum, félögum, skólum osfrv.

 Greinaskrif - fréttabréf / heimasíður/ samfélagsmiðar/skólablöð

 Tölvupóstur til markhópa

 Verkefni komið á framfæri í fjölmiðlum – dagblöð / sjónvarp

 Kynningar hjá faggreinafélögum ofl. hagsmunaaðilum (glærur, bæklingar)

 Hægt að nýta umræðu um menntun sem tengist ykkar viðfangsefni

 Ýmis konar kynningarefni sem dreifa má, s.s USB-kubbar með efni á.

 Landskrifstofan getur óskað eftir að þið kynnið verkefni ykkar á viðburðum á 
vegum hennar eða ESB og hefur einnig heimild til að kynna nöfn styrkþega, 
tilgang verkefna og styrkupphæðir opinberlega.



Ákveða ímynd verkefnis



Samfélagsmiðlar

Mínútumyndband (viral video)

Veljið miðla sem hæfa verkefni



Samræmt útlit á öllum miðlum



Samræmi

• Gott er að útbúa eina 
glærukynningu eða  
PREZI-kynningu sem öll 
þátttökulönd í verkefninu 
geta nýtt sér

• Prezi byggir mikið á 
myndrænni framsetningu 
og texti getur auðvitað 
verið á vinnumáli 
verkefnisins
www.prezi.com

http://www.prezi.com/


Vefstofur og veffundir

• Veffundakerfi:  
t.d. Adobe Connect
http://www.adobe.com/products/adobec
onnect.html

• Camtasia er ekki 
gagnvirkt veffundakerfi, 
en það býður upp á 
upptökur af fundum (t.d. 
gera fræðsumyndband 
með fyrirlestri um efni)
http://www.techsmith.com/camtasia.html

http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
http://www.techsmith.com/camtasia.html


Fréttir á heimasíðu



Plastic Processing

Fjölbraut Sauðárkróki

Landsbyggðarverkefni: Fjölbreytt umfjöllun í svæðisútvarpi, héraðsfréttablöðum 
og þáttum eins og Landanum á RÚV



Listaháskóli Íslands  í RÚV 

SARPURINN 

• Listaháskólinn hefur fengið 246.623 evra styrk frá Erasmus + áætluninni 
fyrir verkefnið “NAIP: Innovation in Higher Music Education” sem felst í að 
þróa námsefni í tónlistarkennslu á háskólastigi og aðlaga það að hlutverki 
tónlistarmanna nútímans
Rætt var við Tryggva M. Baldvinsson, deildarforseta tónlistardeildar 
Listaháskóla Íslands, um NAIP og styrkinn sem veittur er til næstu tveggja 
ára, í Víðsjá fimmtudaginn 4. desember.



BALL - Be active through life long learning



Fjölþætt kynning



Prófið eitthvað nýtt

Er eitthvað nýtt 
sem þið getið 

hugsað ykkur að 
prófa til að 
kynna ykkar 

verkefni?

Lykilorð við gerð 
kynninga á 

hvaða formi sem 
er

Hver? Hvað? 
Hvar? Hvenær? 
Hvernig?Hvers 

vegna?



• Leiðbeiningasíða fyrir verkefnisstjóra 
http://www.erasmusplus.is/menntun/leidbeiningar-fyrir-
verkefnisstjora/

www.erasmusplus.is

http://www.erasmusplus.is/menntun/leidbeiningar-fyrir-verkefnisstjora/

