Styrk jeres internationale profil med Erasmus+

Styrk jeres internationale
profil med Erasmus+
–

Med EU's programmer inden for Erasmus+ kan din skole eller
daginstitution søge midler til mobiliteter, til udvekslinger og
kompetenceudviklingsforløb til pædagoger, lærere og ledere.
Det giver gode muligheder for at fremme jeres internationale
profil og sikre udsyn blandt børn/elever og jeres pædagogiske
personale.
Har I lyst til at prøve kræfter med Erasmus+ program
mer? Har I spørgsmål til programmerne, eller synes
I, at ansøgningsprocessen er omstændelig og tids
krævende? Så er der hjælp at hente hos Center for
Undervisningsmidler (CFU). Her sidder et hold dygtige
konsulenter, der hjælper skoler og daginstitutioner
med at udfylde ansøgningerne til EU's programmer.

Stor succes særligt med Erasmus+ KA1
Erasmus+ KA1 er mobilitetsprojekter, der giver pæda
goger, lærere og andet pædagogisk personale mu
lighed for at deltage i kompetenceforløb i udlandet.
Forløbene giver dem både inspiration, viden, erfaring
og et internationalt netværk.
Siden 2016 har CFU ansøgt og fået godkendt 17
Erasmus+ KA1 projekter. Dermed er vi den institution
i Danmark, der har gennemført flest Erasmus+ KA1
mobilitetsprojekter på landsplan.
Til skoleåret 2020 – 2021 har CFU søgt om og fået
godkendt fem KA1 ansøgninger. Det betyder, at i alt
81 skoler, og endnu flere lærere og ledere, i næste
skoleår skal deltage i internationalt samarbejde.
Titlerne for de 5 projekter er:
• teknologiforståelse – strategisk tilgang i fag og
på tværs af kulturer
• ambitiøs matematikmestring
• vurdering for læring – formativ feedback i et
vejleder- og ledelsesperspektiv
• dysleksi i engelskundervisningen
• internationalt perspektiv på differentieret læse
undervisning.

Alle fag kan få del i puljen
I CFU har vi flere års erfaringer med at gennemføre
internationale projekter, og samlet set har mere end
200 danske skoler og/eller daginstitutioner og 400
lærere/pædagoger deltaget som samarbejdspart
nere.
Med de 17 internationale projekter har CFU i sam
arbejde med skolerne bl.a. sat fokus på temaer som:
• internetsikkerhed
• varieret skoledag
• kodning og programmering
• STEAM
• PBL – Problem Based Learning
• skolens internationale koordinatorfunktion
• eTwinning.
Som det fremgår, er det ikke kun sprogfagene, der
kan deltage i internationale projekter. Alle fag og
institutioner med et godt projekt kan søge om at få
del i puljen.

Fyld rygsækken med
internationale erfaringer
Hvad kan man så som kommune, skole, leder,
medarbejder og elev få ud af disse internationale
projekter? Her får du blot nogle få eksempler på
gevinsterne:
• internationale oplevelser og udsyn
• fremme kulturforståelsen
• faglig sparring på tværs af landegrænser
• virtuelle samarbejder
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nye netværk og venskaber på tværs af grænser
fagfaglig kompetenceudvikling
nye undervisningsmetoder.

Tænk internationalt – mulighederne er
mange
Udover at hjælpe med ansøgningerne kan vi også
støtte jeres internationale dimension på andre måder:
• Hjælp til at komme i gang med støtteprogrammer
til partnerskaber
• Hjælp til den internationale dimension i
fagene og de pædagogiske læreplaner
• Præsentation og vejledning i eTwinning
• Udarbejdelse af handleplan for den internatio
nale dimension
• International kontaktsøgning
• Ideer til it-baseret samarbejde fx gennem
eTwinning
• Efteruddannelse af pædagogisk personale
• Koordinering og rådgivning om projektledelse.
Kontakt John Kraaer, joak@ucl.dk eller Signe Rye,
sisr@ucl.dk, og hør nærmere!
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