Skoleledere og folkeskolelærere

Kom på efter- og videreuddannelse i Europa
Som lærer kan du komme på udlandsop”Erasmus+ tilbyder faktisk noget, som er svært at
hold i Europa som en del af din efter- og vifinde i Danmark. Det er et program, som sætter de
dereuddannelse. EU-programmet Erasoverordnede rammer for, hvordan et eftervidereudmus+ giver dig mulighed for at rejse ud og
blive klogere på emner og udfordringer,
dannelsestilbud i udlandet skal bygges op, men indsom skoler på tværs af lande i Europa arholdet skal du som lærer selv være med til at udvikle.”
bejder med. Det kan være i form af kurser,
Frank Kejlberg, Skoleleder ved
’job-shadowing’ eller undervisningsopSøndervangskolen i Favrskov Kommune
hold. Erasmus+ stiller de overordnede rammer for, hvordan dit ophold skal struktureres, og sammen med dine kolleger kan du udvikle indholdet af
netop dit ophold. De spørgsmål, vi stiller os i Danmark, er de samme, der stilles ude i Europa. Børn er børn,
hvor end de er. De har alle brug for tryghed og tilknytning til at udvikle sig. Du får et samlet overblik over,
hvilke udfordringer man som lærer står overfor i EU´s politik European teachers and trainers for the future.

BLIV INSPIRERET
Parkskolen fra Struer er med i EU-projektet "Nordic Craft Sustainable City", der handler om, at eleverne skal
komme med et bud på, hvordan fremtidens bæredygtige huse kan se ud. EU-projektet "Life in Plastic - Is it
fantastic?" handler om plastik, dets varierede anvendelse som emballage, dets fordele i forskellige produkter, om mulighederne for genanvendelse, det miljø, der ødelægges af det, og de job, der følger med det. "The
Competent Learning process" er et EU-projekt med deltagelse af Thorning Skole, Kjellerup. Projektet handler
om at udvikle mere børnecentreret pædagogik, hvor børn er medskabere af deres egen uddannelse.

SØG ERASMUS+ AKKREDITERING
Du kan ansøge om tilskud til at blive dygtigere til det, du allerede gør. Erasmus+ akkreditering giver din skole
og kommune mulighed for regelmæssigt at sende personale (med/uden elever) på efter- og videreuddannelse i Europa over en årrække. Akkreditering er en særlig finansieringsmulighed, som bidrager til at opnå de
målsætninger, I sætter jer for. Der kræves ikke tidligere erfaring med programmet, og du kan ansøge om:

TILSKUD TIL
• rejser og ophold for lærere og elever
• kursusdækning i udlandet
• dækning af en udenlandsk lærer på jeres skole (f.eks. en sproglærer)
• at invitere en ekspert til jeres skole

TAG KONTAKT
På Central Denmark EU Office (CDEU) arbejder vi for dig. Vi står klar til at rådgive
om, hvordan dit Erasmus+ projekt skal skrues sammen. Skriv til EU-rådgiver Julie
Jørgensen på JSJ@centraldenmark.eu for at booke et møde. Involvér gerne din
leder og din skolechef, da det er en langsigtet plan at ansøge om EU-tilskud, som
skal passe ind i jeres årsplaner. Du kan læse mere om Efteruddannelse i Europa
og akkreditering hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Hold dig desuden
opdateret via CDEU´s nyhedsbrev og læs mere om, hvad CDEU laver, her.

