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Det europeiska utbildningsområdet (1) är ett brett
initiativ från EU-kommissionen för att hjälpa alla
studerande i Europa att utveckla sina färdigheter
under hela livet, studera utomlands och få sin utbildning erkänd i hela EU.
En betydande del av det europeiska utbildningsområdet ägnas åt att förbättra lärarnas och utbildarnas utbildning och yrkesutveckling. Det nya
programmet Erasmus+ (2021–2027) kommer att
bidra till att detta mål uppnås genom att stödja
projekt som ger många olika möjligheter, bland
annat samarbete med kollegor och studieperioder
utomlands. E
 rasmus+ lärarakademier är ett nytt
initiativ, utformat för att stödja lärare och utbildare
i deras karriärer genom att främja ett fördjupat
samarbete inom grundutbildning och fortbildning.
(1)
Se även: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/
SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:
52020DC0625&qid=
1622466957911&
from=SV

Vad är

ERASMUS+
LÄRARAKADEMIER?

Genom Erasmus+ lärarakademier kan anordnare av lärarutbildning och fortbildning samarbeta i syfte att förbättra kvaliteten på den
grundläggande lärarutbildningen och stödet
till lärare under deras första år i yrket. De kan
också utbyta idéer om lämpliga insatser för att
hjälpa lärarna hålla sin yrkeskompetens uppdaterad under hela karriären. Detta inbegriper
möjligheten att delta i professionella nätverk
och grupper samt i utbildning utomlands. Offentliga och privata organisationer med ansvar
för lärarutbildning eller lärarorganisationer
kommer också att kunna delta.
När man deltar i Erasmus+ lärarakademier
samarbetar man i 3-åriga projekt för att

~

utveckla innovativa metoder när det gäller
att hantera gemensamma utmaningar,
såsom effektiv användning av digitala
verktyg och online-lärande, utbildning för
en hållbar miljö, genusmedveten undervisning, undervisning i flerspråkiga klassrum
och skapande av inkluderande skolor,

~
~

ta fram olika slags lärandemöjligheter,
t.ex. gemensamma kurser eller moduler
för lärare i alla skeden av karriären,
främja möjligheten till mobilitet i utbildningssyfte för att skapa ett långsiktigt
samarbete mellan lärare och lärarutbildare över gränserna och bidra till att
etablera perioder utomlands som en integrerad del av lärarnas grundutbildning
och fortbildning.

Med tiden kommer akademierna att bidra
till lärarutbildningspolitiken på både EU-nivå
och nationell nivå samt utmynna i långvariga
partnerskap och samarbeten mellan europeiska anordnare av lärarutbildning.

Varför delta

I ERASMUS+
LÄRARAKADEMIER?

Genom Erasmus+ lärarakademier kan olika institutioner (universitet, lärarhögskolor,
kursanordnare osv.) ytterligare utveckla sin
europeiska dimension genom att organisera
och delta i lärandemobilitet över gränserna
samt aktiviteter som gemensamma sommarkurser, studiebesök för studenter och lärare
och andra former av samarbete mellan de
olika institutionerna.

Kursdeltagarna (lärarstuderande, lärare och
skolledare) kommer att dra nytta av yrkesmässiga utbildningsmöjligheter som är kvalitetssäkrade, erkända och skräddarsydda
för att tillgodose deras behov. Deltagandet
kommer att ge dem ett europeiskt perspektiv
på läraryrket. Deltagarna kommer att kunna
gå med i professionella nätverk och gemenskaper för att få ett rikare yrkesliv och höja
sin kompetens.

Vill du

VETA MER?

Erasmus+ lärarakademier är en del av Eras
mus+ programområde 2, om partnerskap
för spetskompetens, som förvaltas av Eacea
(Europeiska genomförandeorganet för
utbildning och kultur).

Mer detaljerad information om mål, behörighetskrav, tilldelningskriterier, sista ansökningsdatum och finansieringsformer hittar
du i Erasmus+ Programhandledning, som
förnyas årligen och finns på webbplatsen för
Erasmus+.
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