
   
 

 

Jafnrétti og samfélagsþátttaka í gegnum listir og margmiðlun 

(Inclusion through Art and Media) 

Evrópskt samstarfsverkefni á vegum ERASMUS+ áætlunar Evrópusambandsins 

 

Langar þig að kynnast heiminum? Langar þig að tengjast nemendum frá öðrum löndum í Evrópu? 

Langar þig að kynnast skólum og menningu í öðrum löndum? Langar þig að vinna að listsköpun og 

margmiðlum með fólki víða að úr Evrópu? Langar þig að láta ljós þitt skína? Langar þig að breyta 

heiminum? 

Þá er þetta verkefni fyrir þig. 

Við leitum að 15 – 18 einstaklingum til að taka þátt í evrópsku samstarfsverkefni sem styrkt er af 

Evrópusambandinu. Þátttakendur í verkefninu eru frá sex löndum: Íslandi, Hollandi, Danmörku, 

Spáni, Ungverjalandi og Þýskalandi. Verkefnið byrjaði haustið 2019 og lýkur vorið 2022. 

Þátttakendur í verkefninu eru nemendur og kennarar frá þessum sex löndum. Verkefnið gengur út á 

að nemendur og kennarar frá sem taka þátt heimsækja eitt þátttökulandið. Þar vinna þau saman í 

fimm daga að ýmsum verkefnum sem tengjast jafnrétti og samfélagsþátttöku. Vinnuaðferðir eru að 

mestu tengdar listum og margmiðlun. Inn á milli er farið í kynningar og vettvangsferðir, þar sem 

nemendur frá hinum ýmsu löndum kynnast og gera ýmislegt skemmtilegt saman. Nánari upplýsingar 

á https://www.mherasmus.com/ 

Nemendur munu gista hjá öðrum nemendum frá landinu sem heldur mótið hverju sinni. Þannig 

kynnast þeir menningu og siðum frá gestgjafalandinu beint í æð. 

Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í þessu spennandi verkefni, sendu okkur skriflega umsókn eða 

myndband þar sem þú segir okkur frá áhuga þínum á verkefninu og hvað þú hefur fram að færa í 

svona verkefni. Segðu okkur frá áhugamálum þínu, styrkleikum og veikleikum og hvaða reynslu þú 

hefur af listum og margmiðlun (kvikmyndum, vídeó og tölvum), eða bara því sem þig langar til að 

segja okkur frá. Netfangið er: oli@mh.is (textinn þarf ekki að vera mjög langur, kannski svona hálf 

blaðsíða A4, myndbandið þarf að vera ca. tvær mínútur 

Við munum síðan velja 15-18 nemendur til að taka þátt og halda fund með hópnum. 

Skilyrði fyrir þátttöku er: 

1. að nemendur geti farið til útlanda einu sinni á skólaárinu. 

2. að þeir geti verið gestgjafar fyrir einn nemanda (mega vera fleiri ef aðstaða leyfir) frá öðru 

Evrópulandi þegar Ísland verður gestgjafi verkefnisins í janúar 2021. (gesturinn verður helst 

að hafa sér herbergi til að gista í). 

3. Að þeir skuldbindi sig til að taka þátt í verkefninu á Íslandi í janúar 2021. 

4. Séu til í að hittast á fundum einu sinni í viku allt skólaárið til að undirbúa ýmis verkefni. 

5. Þáttökugjald er 20.000 (í ferðum er allt innifalið) 

  

 

https://www.mherasmus.com/
mailto:oli@mh.is

