Erasmus+
nám og þjálfun

Umsóknareyðublaðið

Umsóknareyðublaðið
A – almennar upplýsingar
B- Grunnupplýsingar: almennar upplýsingar um gerð verkefnisins sem sótt er um og
skrifstofuna sem mun taka á móti, meta og velja umsóknir sem verða styrktar
C - Umsækjendur og samstarfsaðilar: Hópurinn
D - Lýsing á verkefninu: Hvers vegna?
E – Þátttakendur: Þeirra ávinningur og mat á þeirri þekkingu sem aflað er í verkefninu
F - Undirbúningur ferða
G – Lýsing á ferðum verkefnisins
H – Eftirfylgni; hvað gerist eftir að ferðum lýkur
I – Fjárhagsáætlun: Í þessum hluta er beðið um upplýsingar um upphæð ESB-styrksins
sem sótt er um.
J – Stutt lýsing á verkefninu ( kynningartexti) og yfirlit umsóknar - lokaupphæð
K - Gátlisti/yfirlýsing um gagnavernd/heiðursyfirlýsing: Í þessum hlutum er
umsækjandanum gerð grein fyrir miklivægum skilyrðum
Viðaukar og skil umsóknar sem er rafræn.
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B Grunnupplýsingar
 Passið að velja rétt umsóknareyðublað:
 Key Action: Learning Mobility of Individuals
 Action: Mobility of Learners and Staff
 Action Type: School staff mobility / Adult education staff mobility

 Á Íslandi rennur umsóknafresturinn út mánudaginn 17. mars kl. 11:00 (fyrir
hádegi)
 Tungumál: Leyfilegt er að skrifa umsóknina á íslensku
 Lengd verkefnis: Hér er átt við heildar gildistíma verkefnisins.
Getur verið 1 eða 2 ár. Verkefni ársins 2014 geta hafist 1. júlí 2014
 Landskrifstofa sem sótt er um til: Veljið IS01 (ÍSLAND)
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C – Umsækjandi (stýristofnun)
 Fyrsta verk er að skrá stofnunina og fá PIC númer. Þegar PIC
númerið er skráð inn koma upplýsingar um stofnunina beint
inn í formið
 Í þeim hluta sem stofnunin er kynnt (C.1.3.) ber að gera það
með verkefnið og markmið þess í huga. Það sama á við
varðandi hæfni starfsfólks og reynslu
 Um að gera að segja frá og taka dæmi ef stofnunin hefur tekið
þátt í svipuðu verkefni áður, t.d. Comenius verkefnum.
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C 2 – Samstarfsaðilar
 Enginn lágmarksfjöldi samstarfsaðila en ef samstarfsaðilar eru
þekktir er betra að setja þá inn í umsóknareyðublað
 Hver samstarfsaðili þarf að sækja sér PIC númer og senda umsækjanda

 Í þeim hluta sem samstarfsaðilar eru er kynntir (C.2.2.) Það ber
að gera það með verkefnið og markmið þess í huga. Það sama á
við varðandi hæfni starfsfólks og reynslu.
 Um að gera að segja frá og taka dæmi ef samstarfsaðilinn hefur
tekið þátt í sviðupu verkefni áður, t.d. Leonardo verkefnum.
 Þegar um er að ræða umsókn frá samstarfsneti (consortia fullorðinsfræðsla) er samstarfsaðilarnir frá sama landi og þurfa
allir að skila samstarfsyfirlýsingu (mandate) sem báðir skrifa
undir, með umsókn. Lágmarksfjöldi aðila í samstarfsneti eru 3.
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D – Lýsing á verkefninu
 Útskýra hvers vegna þörf er á verkefninu og af hverju stofnun vill framkvæma
 Hver eru markmiðin og hvaða þörfum á verkefnið að sinna
 Leggið áhersu á ávinning þátttakenda af þjálfun í öðru landi. Einnig er
mikilvægt er að færa rök fyrir þeim tíma (lengd dvalar) sem stefnt er að
 Hér skal líka útskýra hlutverk móttökuaðila (BARA EF VIÐ Á) og hvaða
þekkingu, hæfni og reynslu þeir koma með inn í verkefnið. Hvers vegna voru
þessir aðilar valdir til samstarfsins?
 Það þarf að vera samræmi með markmiðum Erasmus+ áætlunarinnar og
áformum verkefnisins og samsetningu samstarfsaðilana
 Skoðið í Handbók um Erasmus+ markmið áætlunarinnar

 Hér þarf líka að velja viðfangsefni af lista helstu forgangsatriðum Erasmus+
áætunarinnar. Athugið að á listanum eru atriði sem eiga einnig og stundum
aðeins við um aðra hluta Erasmus+ en starfsmenntun
 Hægt er að velja að hámarki 3 atriði
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E – Þátttakendur

 Útskýrið hverjir þátttakendur verkefnisins eru, hvernig verkefnið
uppfyllir þeirra þarfir og hvað þeir munu fá út úr þátttöku.
 ATH að tiltaka alla (mismunandi markhópa) sem áætlað er að taki þátt í verkefninu

 Stýristofnunin er ábyrg fyrir vali á starfsfólki til þátttöku. Mikilvægt er
að hafa gagnsætt og gott fyrirkomulag á vali þátttakenda
 Áhersla skal lögð á að gæta jafnræðis og koma í veg fyrir hagsmunaárekstra við val á
þátttakendum
 Það er ekki síður mikilvægt að tryggja það að þjálfunin henti þörfum starfsmanns um
þekkingu og þjálfun
 Hafi þátttakendur verið valdir þegar umsóknin er skrifuð ber að útskýra það

 Ef fatlaðir einstaklingar verða þátttakendur í verkefninu ber að nefna
það hér og hvernig leitast verður við að tryggja þeirra þátttöku.
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E.1. – Lærdómur / learning outcome
 Hér ber að útskýra hvaða færni (þ.e. þekkingu, hæfileika og viðhorf/hegðun)
þátttakendur í verkefninu öðlast eða efla með þátttöku í verkefninu.
 Fyrir starfsfólk er markmiðið að auka færni og hæfni með þátttöku í
verkefninu; stuðla að persónulegri starfsþróun og einnig eiga niðurstöður
þjálfunarferða að auka nýjungar og nýbreytni í skólastarfi og einnig í víðara
samhengi á evrópska vísu.
 Sýnið einnig fram á hvernig þjálfunin mætir markmiðum skóla/stofnunar

 Umsækjendur verða að velja af fellilista hvaða aðferðir verða notaðar til að
meta og staðfesta þekkingu og færni sem þátttakendur afla sér í náms- og
þjálfunarferðum
 Á oftast ekki við um starfsþjálfun

 Fyrir starfsfólk er alltaf mælt með að nota Europass starfsmenntavegabréfið til
að staðfesta dvöl. Einnig er mælt með því að þjálfunarferðir verði skráðar og
tekið tillit til þeirra í starfsþróun viðkomandi aðila
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F – Undirbúningur
 Praktískt fyrirkomulag: Hér þurfa umsækjendur að skýra hvernig
praktískum undirbúningi verkefnisins og einstakra ferða verður
háttað
 Verkefnisstjórnun: Umsækjendur þurfa að skýra hvernig
verkefnisstjórnun verður háttað og sýna fram á gæði
verkefnastjórnunar
 Undirbúningur þátttakenda: stýristofnun er ábyrg á góðum
undirbúningi þátttakenda og að tryggja að þeir séu tilbúnir til að
takast á við nýjar og oft aðrar aðstæður. Í umsókninni ber að skýra
faglegan-, tungumála og menningarlegan undirbúning
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G. Helstu ferðir

 Umsækjendur þurfa að setja allar ferðir inn í töflur í umsókninni. Mikilvægt er
að halda ferðum aðskildum þannig að skipulagið sé skýrt. Flokkarnir eru:
 Þjálfun/kennsla erlendis - teaching/training assignments abroad
 Þjálfun starfsmanna erlendis - staff training abroad

 Í hverja töflu skal skrá eins og við á:
 Þátttakendur með sérþarfir – hægt að óska eftir viðbótarstuðningi
 Fylgdarmenn/hópstjórar – aðeins í boði með nemendum / sótt um sem þjálfun starfsmanna
 ATH að á Íslendi er EKKI hægt að velja og sækja um sérstakan styrk fyrir „Þátttakendur með
færri tækifæri“

 Passið að velja Ísland ALLTAF sem upprunaland
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H. Áhrif, miðlun á niðurstöðum og mat
 Áhrif:
 Mikilvægt er að útskýra áhrif og ávinning verkefnisins fyrir þátttakendur og
stofnanirnar sem taka þátt og hvaða áhrifum er stefnt að í nærsamfélaginu og
á lands-, Evrópu-og/eða alþjóðavísu?
 Mikilvægt er að sýna fram á að verkefnið passi vel við þarfir þátttakenda

 Miðlun á niðurstöðum:
 Útskýrið hvernig áætlað er að miðla upplýsingum um verkefnið og til hvaða
markhópa
 Setjið fram skýra og raunhæfa áætlun – e.g. um kynningar í stofnun og í
nærsamfélagi

 Mat:
 Útskýrið hvernig áætlað er að standa að mati á verkefninu, hvernig tókst til og
hvernig það verður metið hvort markmiðum var náð
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I. Fjárhagsáætlun
Upplýsingar um styrkupphæðir:
http://www.erasmusplus.is/menntun/verkefni-og-sjodir/nam-ogthjalfun-i-starfsmenntun/styrkupphaedir-nema/
Ferðastyrkur :
Vegalengdarreiknir: http://www.erasmusplus.is/menntun/verkefniog-sjodir/nam-og-thjalfun-i-starfsmenntun/hvernig-er-sott-um/

